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(Söeijotaan hiin imrji 211).

©ito, ^erra, että etcefi,

Wd |)oIh)i§tua tootftn,

^0 ©ulle juuret ji^ntiut

9^öt}rä§ti tunnuc^taifiu.

<3ä ainoa oot armioS,

SBo^of^toia Iau|3iQ§,

^aifille fotutoilte.

Oi, fun mä inui^tou fi^nttui,

9^itn itfu jilmän täi3ttää.

^a ©inun pt)l-)'d Mifi,

SO^un tuomitufft uät)ttää.

SBot, fotjo, ^erra |.nioIeeut,

^a Qnua ontecfS' ft3nttui,

(Suo rQuI)a fl)bämecui!

On fribamcnt foaytoiueu,

^a raQboIIincn aittJan;

^uitenfin minä toaitDaineu,

©un etee§ fannon ftjainjon,

^a I^uubon puolce§, ^eefuffen'

,Mm Quto, rQ!a§ Seefu§:"

§et!!oa etf)än nto!oQ,

®ä, §erra, murrennafQan.

m !t)ntttIäT§tä fuitjetoaa,

©un armoS' yannnutofaau.

9^äin janaSfafi tobh^tat,

©en mt)ö§!in aina toofuutot,

hailille murljcifille.

^tolitrjau, ^eefu§, ^uoIeStan,

^'un nmilman finnit fonnoit.

©uo, että oma!f' omistan,

9^e laljjat, ntitfä annoit,

^a ormoSt' elän ainiaan,

^'ä^n u§fon fautta funniaan,

Tlin ttalmiiytit ©ä multe.

^aitoaoSfo fitten ijäti,

^a laffaamatta aina,

kauniisti foi:pi tDirtcnt,

^un poistui mainen iDaitoa.

©icllä fuoroon l^i^fiien,

9}()tt}ä faan mä, enfelten,

Siätfi, ijäfy' — amcn.

^. S?uufi§to.
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"öJuk kttr^fstt alaa/*

irjfttejä ifänä ^cefu§ liiffuifiu oIIeSfQau täältä alijaalia, lelnitti f)äii

2I\H aina [mnau§>ta t)mpävilkn[d. ©Qutinjä tuntelnille ja fotutoillc

I)än julisti anteetfiantamuSta, muiijecIIifiUe lofibutuSto, I)cifoiIIe ja

aroille fieluille I)äncriä oli fel^oituffen ja rol)!aifun faua. 2BieIä I)än

antoi ruumiilliStafin apua, fairaat I^on tefi terlDeiffi, fuurot fuuIelDi!=

fi, mtjTdt pufjumtii, fofeot faimot näfönfä ja rammot ruliefilDat f'&

tvelemään.

^ccjuffen fulfu ofui oiim jimic, mi§fä {)äncn apuauja tail-uittiiu ja

lf)änlä ctfilrät fielut obottilnat. ©ofeuS etfi ja f)alufi tatoata ^cejuSta

ja fitä tcartcn oli fiitoennljt tuonne ^uul)unfin. ^cejuS f)uomaa f)änct

fiellö ja antaa ©afcufjcllc tuon if)onan futfun, „tule fiireSti alaS, fillä

tönään minun ^itää olla jinun fobiSfafi." ®a!eu§ noubattaa I)eti fut=

fua ja rientää iloiten ^eefuffen fanSfa fotiinfo. 3;ääl{ä elämän §erra

faa julistaa, »tänään on pela§tu§ tullut tämän fobin ojaffi". ^eefuS

tuo äärettömän fiunauffen, outuuben iI)anon tuonnon jofoifeen fotiin

ja jofaifeen ft}bämeen, jofa on uSfoSja amautunut rjänellc.

^cefu» on jama tänään fuin mitä I)än oli fääntQmiiffecn ja uSfoon

tulleen ©afeu!fcn ^äiteinä, öuonnon filmillä emme f)äntä täältä näe,

mutta r^än on fittenfin feSfuubeSjamme. .^'än lät^eSttii^ meitä fana§=

foan ja fa!ramentei§fään. ©iellä mi§fä tniljcllään näitä armon tDÖ-

lifappaleita ja otetaan fana )x)a§taan, fieltä !^eefu§ firfaStuu mieläfin

ftintein foföittajana ja auutuuben tuojana.

GtoanMiumin lemittämiStQö on jcntäfjben faltiSta, fun fiinä Iät)eStt)i;)

meitä itfe elämän $erra ^eefuS ^ri§tu§. ^afanafunnan ftinffään pU

met)teen on innolla lemitettämä clDanfeliumrn ioaloa. ^ri§tifunna§fa

on t)uoteI)bittama, että eloanfcliumin n3aIo faa I)ot)bettaan tuoba jofai=

feen fopu!!aan. £)n uubiStettama moimalla ^cefuffen futfua, „tule

fiireeSti ala§!" 2:;ulc cfiin etfitoä fielu, täSfä olen aiman luonafi, otcn

tullut juuri finua tapaamoan. 2:^ule ala§ finä fontiyrauffo, olen tuttut

ottamaan ftintifi :poi§. ^eefuffella on mieläfin riittämäSti armoa ja

anteeffiantamuSta.

£)n monta folffaa fanfalaiStemme feSfuubcSfa tä§fä maaSfa, fuuria-

fin fuomalaiSfeutuja, joiSfa ei mielä julisteta ^riStuffen emanfcliumia.

^^eefuSta ctfimiä ja toilnotnia fieluja Iöt)tt)t) näiSfäfin ^laifoiSfa ja niitä

ttmaantuifi. enemmän, joS faifilrat fuutla emanfctiumin juli§tu§ta

SSelmoIIifuutemme on fitä laeille toimittaa. XäSfä on fotitäfiettiffeltä

tärfcä tel)täh)änfä, micbä fanomaa fanfalaifillcmme, critl}ifemniin etäi--



9LotUäi)cmioi)Mttnta.
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fininiillä fcubitilla afuJDiUe lucljillcmnic jo jifarillcinnic, tobic-^toa että

elämän ^cna on tDicIäfin nmtfallQ, I)än fitlfee ft3liöfäminc ja foupnn^

gciSfamme, ctfit effoncitä jo onttaa tormitjctoiQ.

.^cifo§ti iDicIä tnnlun äänemme. SBoimommc omat mäljäijct. Xt)ö'

mic()iä on inähän. 2ä]^ctt]5mielifään ei ole toiclä oifcin ipalaiuao.

Saajat tnöuiainiot i)in].iäröilrät meitä ja l-Dartton)at tontoon tefijöitä.

Gi}tä olifi toalaifemaa efittää joitain tilavtoillijio nnmeroita t}m):)äröi=-

n.iä§tä tt)ömoo§tommc. ©fitän nntntamta jellaifia toiime firfoIIi§fofou!-

fellc efitett)§tä ,*>iotiIärictt)ffcn n)nofifertomn!fe§ta:

.•fianfalaiStcmme Infnmäärä aUiaifemman artuion nnifoan . .
.350,00r^

^iirffofnntaammc ja firffommc ^la^i^cin Iioitoon fnnlntoia . . . .37,730

Stirffofuntomme lä^cifemmöSfä fo§!etu!fe§fa oletoien fan§fa t)f)t. 50,000

S;oifiin firfollifiin rl)I)miin funlnrtia ijljteenfä 40,000

^irfoIIiMa mäfeä l)()teeiifä 90,000

IHfo^uoIella firffoa oletoia fanfctlaifia 260,000

^irffofnnnaSfamnie on :pappeja 40

S)?crimie^?Iä()eti)ffcn ^almclnffe&fa nljfQään 3

Sö^uutamia maalliffofaarnaajio näitten lifäffi.

S;t)ömie§ten ^ntnte on jnnri. .^li^ieinUnä tar^ieita tt)t)bt)ttämään tar=

iDittaifiin lDät)intäin 10 ;ia|.i^na. 9täitten fijoitettnjo Tjetimiten toifct jo-

man tuetta.

Sfineellijio maroja InonnoIIijc^Mi tartoitaan mi)ö§fin rnnjaac-ti foti=

Iäf)ett)§tt)ö§fä. ^onjalaifemmc otoat Ijajoantnneina laajoille aloille,

tnl)anjien mailien laajnnbelle. .^hm ti)öiniefnä lähetetään, niin matfa-

fnlniljin m. m. menee funret fnmmat raijaa.

SUnecIIi^ta otouStuSta meillä on toitco '{aaha inelfo rnnfaa&ti »llnitcb

2nt'f)eron" firffofnnnalta fotiläfiettjc-^tljötiön, joci ajia ni}t, fnten näyttää

b|3nItofin joljtuu Ijijtoään ^äätöfjeen. ^o§ tämä totentnn, emme moi

fiitä muuta janoa fuin, dtä je on jumalan joIjbatuS ja jnnri jinnanS

firffofunnalfemme ja i^sumalan maltafnnnan tijölle enennnä n fnin

fc^Imanne^^miljoonaa fäjittämän fanjamme teöfuubeSja. Silloin moim-

me laajofaiitoijemmin rumetotcfemään !otiIäf)ctt)§tiptä.

SDhttta mcibän onmn firffommc ja fen jäjenten melmollijnny on enjt

fiJQ§fo Ijcrätä tefemään moitatoanja .»gerran tt)övjä. ©entäf)ben fuuluu

3)?e§tarin futfu, „tule fiireec^ti ala§". @tfi itfe .<perraa ja ota Ijänen tut'

funja ma§taan, että tulet ^ela§tetufji ja riennä jitten noj.)eav'ti .^erran

futjua noubattaen I)änen miinimäfcenjä tl)ötä tefemään. 9cl)t on aifa

fiircf)tiä. .*§uomcnno moi olla jo nU3Öt)äi§tä. ^eefuS on nmtfalla ja on
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:pgjäf)ti)iu}t juuri fimtn luoffcft fcfä futjuu jiiuiq. 9)iutta ellet ota t)äueii

futjuanfa traStaan, uiiu i)än nicncc oliiticji ja rooi olla mafibolli^ta, ettei

\)'än enää |3oIaa luot jcfi.

S;ulc fiie fiirceeti ala§>l ^ecfuS futjuu.

5t. S^.

"Nitttkutn lampaat, totlla n ah paimenta."

/^rL^i^ctfarctiu jiirtDeu itä)JUoIeIIa fortocöfa tooeltelec elämän §erra.

V© ^^aljou faufaa rientää f)äncn tgföufä. 9^e tulemat ejiiu faufoifiÄta

fnlivtä, etäijic-tä majoic-ta. ältafitoi fiinä olla t^fiinäietcnfin totien

afuffaito, tuollaifia unoPcttuja, l^Qljättgiä. ^lui fanonia fuului i5-

meenijeetä Dtatfaretin ;n-ofeta§ta, fun fic r)uomafimat ifnuic-tcn fäntoän

tjäncn ympärilleen, t)an:al)tuimat defin. ^a niin man()ufiet ja jairaat

t)rittitoät pääetä nuorten ja termeittcn fans^fo ^eefutfen luotfc, tuon

fuuren armaf)tajan, tuon mertillifen parantajon tt)tö. 6l)fäpä tie apua

faifimat, tamalla tai toifclla jotain I^omää fotea. ^o I)ämärä aami-Stu?

faamutettamaeta onneeto, jifäincn pclaetuffeu faipau§ rinuasfa t)e xt)^-

mittriroät vscciuffeu t)mpärillc. ^ultroat niin lähelle tuin faattoimot

pääetä moibaffaan oifcin fuuHa, moibaffeen ottaa Ina^Maan fiunauffia

mailman SBapafitajalta.

D^ädbcc-jään nuo maufiuffet, nuo fairauben runtelemat, nuo fniinin

etigttämät, ft)ntif}aon}ojaan fairas^tamat, maltaa fäälintunue ^Jcefuffeu.

!vsa fufa moififaan mitata tämän taimaallifen roffaubeu jäälintunteet,

fun I)än fiinä feijoo tuon joufon umpäröimänä, (iän juurin faifieta lä'

rjctr}§ti)öntefijöiÄtä if}mieten fcsfuube^ja! SSilatibufjen tatooin etoanfe-

lieto tuoeja tilaijuubeeja pääji tuntcmoan 3i^apal)taian jäälimää ixihän'

tii. ^a jifji l^än tertoo: „^eeju§ näfi paljon fanjaa, ja f)än arnmliti

rieitä, jillä fte olimat niinfuin lampaat, joilla ei ole paimenta," 9J?arf.

6:34.

.<3uinfa paljon on meibänfiu jiirtofaujammc feÄfuubcc^ja etäijiä a^n-

tufjia, ji)rjäijiä ft)Iiä, unofibcttujo toteja. J^arfoitan l]engcllijc§jä

merfiti}tjel'jä, jumalan maltafunnan tt)öliön näliben. Gmme ole jah

faneet, emme ole ennättäneet toi oino emme ole tofitonectfaan lieille

emonfcliumin jonomoa miebä. ^so fuitenfin olemme jiifien mclmoitettu=

jo ollen etumortioito eft)anfeeii5=luterilaijen fanjamme feÄfuube^jo.

£ef)tämämme on jitäfin tärfeämpi — juuri Iäfictii§telitätt)ämme — fun

tiebämmc, että on foiffialla niitä maan „Inljaijia", jotfo ^soroelin lu=
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iia§tu§ta obottolDot. ^a niin pal\on on toitDonitfeii \vavaa monin»

|)Qifoin. Slmx Iroin ^riStuffen mielegfii \anaa '\aau\aataan \a |)t)I)ia

jafromenttcjä I)oibctaQn, fa§rt)aa ijäifQOben tDilja, tulee fato forjatta^

tooffi ^fön QittoiI)in.

Siarttutoa fulfutauti oli muutoma fuufoufi fitte icicnt^t l^erl^een ifän

j^outoon. ©e oli topol^tunut ftiriäifeSfä feubuSfo iDieroSten il^miSten

fe»fuube§fo. 9WoiIien p'ä'ä§>[d olittiot Iäf)immät fonfoloifet. ©euroJun-

tQt)I)teQttä ei ollut. @i ollut jitä, jofo eh)ä§täifi |)oi§muutton)ao ijöi»

ft)t)teen jo fiunoifi t)'änä t)oubon lepoon, ^un jittc fotoin Iäl)immä§fö

fuomoIoigpoifoSfo iumoIon|)Qlh)eru§ta pitömoSfä, oli tuo leSfi loStenfo

foriSfo neulDotellut itfenfö finne pt)t)täen, että feurootoono :päitoänä

Mt)täi§ fiellä fioubollo. ^ön f)oIufi, että f)äuen omollo fielelläön foo'

toifiin l^outo fiunotuffi. Stjomme finne I)iIioifcIIe IjoutouSmooIIe

Qomun toiileäSfä ilmoSfo. ^in!a pi)'i)'ä olifoon tuo f)etfi tälle jure--

iDoIIe leSfelle. ^uinfo fouon t)än oli murlieellifeSfo mieleSföän fitö

ojotellut, että ifän l^outo foifi firfollifen fiunouffen. Unol^tumoton on

minullefin tuo I)etEi jo näit): 9?Ju§tiin :pucttu folpeo äiti itfien l^oitto^

fummun ääreSfä, nuorin lopfi ft)Ii§fä, folme muuta tjmljärillä, öibtn

tDOotteiSto l^ibellen. Thitia lumia fiitollifino \}e Iäf)titt)ätfään nt)t elö^

mään, fun ifä, jofo oli ollut niin I)t)tDä fieille, jäi fiunottuun multoan

lepäämään. — §efin olitoot „uiinfuin lompoot, joilla ei poimenta ole".

(SiTö niin, jo eifö fQbämemme liifu faniin tuntei§to tuolloifio topouffta

O-jotelleSfomme?

^oSpo meillä olifi enemmän roffouben mieltä, tuoto ^erran pt)f)öä

tulto ft)bämi§fämme. ©iinä on !otiIäl3ett)§tt}önfin tooimo, fen t)bin, että

fäälimme, että rofogtomme läl^imäifiämme äSopoI^tojon roffouben läm-

mittäeSfä meitä. Si^oripitfemme f)engelli§tä toiifoutto, jumalan tDotmaa

ja roffoutto, tef)bäffcmmc foliota Iäf)ett)§tt)ötä, iDiifoutta, että riuomoi"

fimme, miSfä meibän apuamme tortoitoon ja miten fitä on torjottotDO,

roffoutto jo §engen tooimoo, että iroifimme tobello ufiroutuo jo jotoftn

aifoon foabo. 9?äitä lol^joja elon .<perro ontoafin runfaoSti. „®i ^u»

molo lol^jojonfo cifä futfumiStonfo fobu". Tlutta olemmefo me pt)t)tä--

mä§fä, ofetummefo herran eteen f)iljaifuube§fa hjogtoonottomoon i)ä'

nen fiunouffionfa. ^o fun loljjaffi olemme fooncet, fuuluu .«perron

fef)oitu§, dtä me mt)ö§ IaI}joffi antoifimmc.

Slllefirjoittaneen on §erra jolibottonut tt)ö§fentelemäön öännelle,

joSfo ^umalon tooltofunnon tt)ö fuure§fo määrin on juuri fotiIär)ctt)§»

tt)ötä. ^un täällä loojon 2änncn „f)ajaonnuffe§fci" toimii jo motfu§-

telee fuomolaigten fe§fuube§fa, tulee mieleen enti§tä poinotoimpino

Tld^iavmmc fanot: „."pc otoot niinfuin lampoot, joilta ci ole poimonto".
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^•t)mmeniGn ja jatojen mailien etäiiggbesfä toifistaau, itfcin toaifeitten

matfojeu tofana, aiim faufamme lapfia iijein aiiran Incniefä ri3l)n-ii§fä.

©uuret iDcbct, forfcat JDUoret tai fijnfeät mctjät näitä eric^tettijjä l)Tnpä=

röi. ©iellä t)fftnätft)t)be§fä f^oil^tuu I)Glpo§ti ennen \aabut tDaituM--

jet fonovto. ^a ne, jotfa faipaatoat i)H)äi§tä ifänmaata, ifätDÖilDät fie=

lusfaan :pääc->tä joufon fanefa Hiijmään .Sierran faStcoicn eteen. 9L)tutta

tilaifuuffia puuttuu. ^mpörtStö on toälinpitämätöntä tai on feura!un'

to.t)I}tet)§ armonlunlifalipaleibcn fäl^ttäniifeffi elifäiStt) fäi^tännölli^ten

tpoifeuffien luuoffi. 9tiin pt)()ät toimitufjet faattatoat jääbä tefeniättä.

©ona ia foframentit tulee Iatminlt)öbt)f ji. Gi ole §erron tulen ft}t^ttä=

jiä. ©e ilmenee jiinä, että on jananiulic-tajia, jotfa cfim. 'faframenttien

merfitt)3tä Iicrt)entäU)ät. S^oifet taafen Ijimmcntäluät crcanfelinmin

firffoutta opastoen effritoiä fanfamme lapfia mcbettömille loisteille, fui=

tnille laitumille. — S?un tätä faiffea ajattelee, fun lifäffi Ijuomaa, että

Inpfia jää taitamatta, nuorufaifia Iöi}ti}i}, jotfa eiträt ole rippifoulua

fätineet, unof)taneena äibinfielenfäfin, tulee mieleen janat: „5TJiinfuin

lompaot, joilla ei ole paimenta".

^eitä ctjimään, opac-tomaan, nculnomaan, on jananmufaije§ti mentä'

toä „!orpeen erinönfä", 3Bapof)tojan cjifutoon mufaijeSti. ©Hei oina

ele juuria jouffoja l^mpärillä, on jittefin teljtälnä triötä jielujen fallcu=

ben iDUof ji. ?)(}bcf jänfi}mmentä=i)f)bcfjän on jätettäroä, jotto t}fjifin rtoi»

toijiin forlreSto löytää ja ^jän fotiin jof)battaa. ^f)anaa ja innoita»

tvaa on r)uonmta, fninfa juurella Iialnlla tuollaijet t)f jifjcen jääneet for--

h)en ajuffaat fuuntelemat .s^rimän 'paimenen ääntä, nauttijat taituaon

hjoltofunnon f)erffuja, fun niitä tarjollo on. ©illoin toteentuu, että

$erra latnitjee Iiimoitjetuaijen jielun ja tät}ttää ijoolpaijen jielun f)t)-

ti)l)r)bellä, ^j. 107: 9. iSorpi ja erämaa alfaa mifjoittaa, mi§jä ker-

ron QrmolnirrQt loSfetaon iDuotamaan.

solutta niitä on perin fiarlnoja, joita .<ocrra '{aa läfjettää forpeen fabon=

neita fmutclemaan tafaijin '^[än luofje. ^a tnäfjän on meillä jitä aja=

tuMa, futn S?ri§tufjcira ^eejufjello oli, gil. 2: 5. Oman tal^bon pt)t)=

teet, itjemmc jääStäminen, oman mufalDuuben etjintä t)nnä muut jetfat

efifäijelrät tiiötämme Ijajalla ajutoien ja efjt)fjiÄjä fnlfeUiicn Iil^loäfji.

9?Qffau§ jicluja fofjtaan jof)ti elämän .sierran itjenjäfieltämijcn toai-

iroon, färjiml)fjiin. ^o§pa tuon 'iaman raffauben maltaamina pfiä

ujeampi moiji jättäi^ttjä jielujen peIaÄtu§ti}öOön mcibänfin fe§fuubey»

jomme. S^artoitjemme jelloijia nöpriä ja poltneletraijia ajcita ^crran

fäbcSjä, jotfa eilcät omaa para§tanja etji, jotfa iDoirtat itjenjä unoTi'

tao ja ufirata jefä jumalalle fnnnian antaa, öäfibe jinäfin, pvtälröni,

Iäf)bG rufouf je§jo, löfibc ^riStufjen raffauben feTioittamana SBapoTitaia^
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]i QC-felciefa forpccit tcfcmänn falli^ta fottInI)ctr)5tt)ötä. Similla on

iDarmami erämaa aiman rt)ierclläii. (5i tarlDitfe fauafji fiilfca Iä()cti)y-

matfoja tefemöän. SSicIäpii on oniaSja jgbämes^jäfifin raitoaamatonta

forpGO. ^0 famoin on laita Iäl)cifcn t)mpän§töfifin. Dmasja fobi§--

jamme on niin paljon finnin rontaa, turmelnfjen riffaruo()oo. ^Ile-

taanpa fotiIä]^ctt)§tt)ö t)f)ä uubestaan oifca§ta :paifa§taan. jumala f)e-

rätelföön meic-jä fnrun ja fäälin tunteita oman ja läfnnnä meitä olctoicn

ficluntilan juf)teen. ^un jumalan I)nonccc-.ta tnomio ja parannu? al-

faa, fitte olemme toaruStetut ulompanofin toimimaan.

StilDan marmaan jaat tuntea iloa jiitä, että täqtät §errafi fäSf^är

S^el^bä etoanfeliumi tunnetutji faifille. ^a terran faat riemulla tuoba

It)]^teefi finäfin, jofa hjain iröfiäijiä forfia fannoit täällä alfiaalla ^u=

malan eloirainiolla.

g. SS. 9:atD a.

SI

(®nko tulta kmpUBfiaat?

^1 uita minä olen tuHut ficittämään liman pääde; ja fuinfa tiartaavti

1/ foifinfaan, että fe jo oliji fgttqntjt! Suuf. 12: 49.

^eefu§ ^i§tu5 oli oifea fotiIät)ctt)§tt)önteftiä, pul)ua!femme I)änen

toaelluffestaan maan päällä. §än felpaa efimerfiffi jofaifelle Iär)ett)§=

tgöntefijälle.

.•gän oli mäfomätön tQösfään. 3famuIIa h)arf)ain tapaamme Ijänet

rufouffisfa ^fänjä fansfa. SItami)öf)ään I)än faarnaa, parantaa jairai=

la ja tetee i()metöitä. Gi I)äneIIä ole iDaStaanottotunteja, tcaan aina

on tilaijuuS tulla .fänen luofjeen. 6i $än milloinfaan iraiferoitfe tvä-

jr)mt)5tään tai tpönfä paljoutta, ivaan iloiten janoo: »minun ruofani on

ft, että teen $änen taf)tonia, jota minut Iä()etti". $än iloitfi toöejään.

joSfin $än fai ufein r)uo'ata it)mi§ten toaStaanottamattomuuben täfjben.

ä)h$tä jof)tui $änen h)äfpmättönU)t)tenfä ja ilonfa? SBarmaan fiitä,

että jumalan raffauben tuli paloi .Saanen pnfjtaaf^fa jobämejfään. 9taf=

fau§ ^[ään opetti .<^äntä oicnman fuuliainen ^jän tat)boIIe aina ric^tin=

fuolemaan faoffa.

9iaffau§ if)mi§ten fuolemattomieu fielujen pcla§tamifecn tefi .<oänct

:poIah)ofyi. ^än i)mmärii it)miefielun armon. .<oän tiefi, että t}()benfin

fielun iDoittaminen merfitfee enemmän fuin fofo maailman tooittami-

n en.
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^eefu§ tuli fomaa tulia [)eittämään maan jäälle, tl^mtSten jgbämiin.

Zätä tulta ipän fQtijtti opctu§Ia§tcnia jobämiiu. 9[)Zc§tartuja efimerf»

fiä fcurateu f)C ^ilfac^to ja luaiuos^ta Ijuoltniatta jaarimfilDat ristiinnau-

litusta ia t)Iö§nou§fee§ta ^ri§tu!fe§to. ^uli ft)ttt)i maan jäällä. 9ta!=

faubcn ja rofifcubcn tuli jiittt)i :x5fGfufjeen uSfotoicu jiibiimiyfä, iviljan

ja toainon tuli toifjollistcn fobämiSfä. ©icltti miöfii cbellincn tuli jaa

^alao JDoima!faa§ti, ^alaa jälfimäinenfin tuli tooimaffoannuin. @i=^

följiin täöfä licnc fi}i3 miffi on niin paljon |icn|ct}ttä ja fulnn)i)ttd tänä

aitana frix^tifunnaofa. Mtistuffcn tuoma tuli ci '{aa ifjmi-citcn fi}bämi§=

fä fQttt^ä. HlfonaiSta inno§tu§ta ja |)uuf)aa on :paIion. ^f)mifiä faa=

baan innostumaan moneen ulfonaifccn fititoään ^il}rintöön. 9Jtona§ti

aiatelloan tämän olctoan fitä tulta, jota Iv^ecfuS tuli tuomaan tänne

maailmaan.

^eeju§ ofoittao, että mc tartoitfemme tulta ennenfaiffea <^änen nt=

m,cnfä tunnuStamifcsfa (to. 8). ^ecjuä tuli nmailnman tirfahtamaan

^umalon nimeä, ^än fanoo omilleen: ,,9'Jiintuin ^fä minut läl^ettt,

niin Iät)etän minä teibät". SOccibän on firfaStaminen herraa ^eefu§ta

Aristusta maailman äöa^aljtajana ja fiunaStajana, jillä muuta uimeä

ti ole taitoaan alla, josja ifiminen tulee outuaaffi. SDcaailmo ci tule

^•arannetuffi ultonaifilla forjauffitla ja ^arannusfeinoilla. Se tartoit»

fee ristin ctoanfcliumia, jofa ainoastaan toot ^orantaa färjcti)itä fi)bä-

miä, loSfea toangit toa^iauteen ja tuoba herran otollifen toitobcn.

^4>uf)utaan nljfoään fanfojcn liitoSta, moQirman ainoana toitoona.

9laamattu ofoittaa meille, että ^'eefuS S?ri5tu§ on afetcttU' fanjojen Iit=

loffi (^of. 42: 6). Stini ^eefuSta ^riStuSta toaan tunnuStettaifiin

faiffialla .<perraffi ja S^iininfaaffi, niin I}eti muobostuifi fellaincn liitto,

jofa pt)ji)ifi. Sierran on fe aifa foittotoo.

2u!ijani, onfo lani-puSfafi tulta? £)nfo ^eefuffen ro!!au§ faanut ft}-

tljttää jQbämeefi uuben elämän? Gftfä janonet: »©iibänu^ni on niin

!t}Imä, rauI)aton jo iloton". ©I^fä toielä elät fQntiefi |)imci)beSfä. .^latfo

O^olgatan ristille! I^umala on juureSfa raffaubeSfaan Iäl)cttänl)t Ipoi»

ff.nfo fotoittamaan jqntiji. ^eefuffen llriStutjen tocri |)u()bistaa finut

faifesta flinniStäfi. ?fium tämän etoanfeliumin toalon omistaa jieluufi,

jilloin I)aif)tuu fieltä fmmin ja fuoleman ^.leltoon ustoat, ja ^unmlan
raffauS täyttää ftjbämcfi raul}alla, ilolla ja fialulla tobistamaan .<pä-

ncn armostaan muille.

llsfotoa toeljeni tai fifarcni! ^alaafo tuli lampuSjafi? Onfo fti
=

bämefi f)aluna fertoa l^sunmlau raffau^besta jDntifilfc, toai tinibiitfö toain

jiiOeu, että itje 'iaat elää viinnalan raffaubeSja. ^uinfa tooit olla le-^

toollifella mielellä, fun näet ijml^ärilläfi lufemattomicn toaeltatoan ton=
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faitti^ia tulta foljti. (Saaioon §crran tuli fQtti)ä fr)bämc§fäfi, ettet tt)l)>

inänä neitfcenä ioutuifi otoen taiana ottomaan ojaa fiiiutoon: „$erra,

atoaa meille".

So§ ft)ttt)i§' jo fc tuli ratti,

3Kin' ^eefuS tal)bot Valamoon!

^o§ faifi tuta maailmatfi

^0 §erran rauljan rinuasfaoii!

©ti tule, Seefuy, luoffe faiffein

^a raffaubella§ lämmitä,

(Stf lydtää omaa t}nuä iDcIjcin

SDtc alfaifimme jääliä.

^'oifille faata armon ääni,

Suo lDaItafunta§ leinitä,

'^fliin että maailman iofa ääri

28oi§ fiitoffecfi fi)ttnä!

% S. @.

StotiIäf)cti)!fcn manlltffofaarnaaia.
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"äukntlkaat, nttn ttxhm ai^Iuune saa fläär

(Sef. 55: 3.)

Aiitafaannne :profcetta ^efaian täSjä I^etfifen l^ul^ua omilletunnoil-

lemme. »^uulfaot, niin teibän ftelurtne faa elää", janoo i)än.

älyttä on fuultalca? jumalan \anaa on fuultatra. ^umalon fana pii^

I)uu meille ifimifille fQl)be§ta afiaSta. 92imittäin: fuolemaSta ja elämä,6=

iä. ©lämästä olemme jontnncet poiv ft^nniu fautta, ja „ji)nuTn l^alffa

en fuolema", janotaan raamatuyfa. ^'aiffi tl)mifet otoat ji)ntiinlangen=

neina joutuneet ftrouffen olaififfi jumalan cbeSfä. „@i ole t)f)tään,

jofa ]f)t)mää tefee, ci ainoaafaan". ©ttä ifimifct tulifitoat ebcllä moini=

tun afcmanfa oifcalla tatoalla tuntemaan, oli tarpeellista, että !vsunio=

Iqh toonl^urSfoy ipi^a ft}nttä tooStaan faotiin ilmi lain antamifella,

5tpo§toIi ^^^aalt)aIi fanoo: „@n minä muutoin ft)ntiä olifi tuntenut, ellei

lain foutta: fillä en minä olifi f)imo§tafaon mitään tietänt)t, ellei Ia!i

olifi fanonut: ei finun\pibä t)imoitfcman". 9toom. 7: 7. ®bellifc§tä

I)uomaommc, että me raufat olemme maipuncet niin fi)n)älle fi)ntiin.

että mc itfcStämme emme fitä tietäifi, ellei jumala fitä fananfa fautta

ilmoittaifi meille. Xaa§ o^30§toli fanoo : „S)httta fijnti otti tilan fä§!Q§=

tä, ja feljoitti minuc^fa faiffinaifen ]f)imon: fillä ilman lafia oli fgnti

fuollut". 9toom. 7: 8. profeetta ^efaia§ on oifcaSfa fiinä, että ^umo'
lon fanoa fuulemalla moSta moi if)mife§fä fonii I}crätä eloon.

Tlitä ebcIIä olen fanonut fuoIemaSto, että fcn täi)ti}i) ^sunmlan fanon

ilmoittaa meille jumalan lain riffojille, niin famaa on fonottatoa elä'

mästäfin. ^vrofeetta fanoo: „^nulfaat, niin teibän fielunne faa elää".

SSaiffa fofo maailman moimot ja mifauS foettaifimat t}I)be§fä raulioit^^

tao lain färfemää omaatuntoa, niin fiitä ei mitään lä^be. Xät)tt)t) tuaan

fnaba fuulla jumalan fanao. jumalan fana t)!fin toaan puljun clä=

mäStä. So§ millin pam tal^anfa fäännämme ajatuffemme jo fotfeemmc

täällä fuolcmon mojoiSfo, niin oiito jää tobi§tu§ omoontuntoon, että

fuolemoo fol^ti moellammc. Wntta jo§ fuulemme jumalan fonoo, niin

fc pulnm elämästä, ^o ^umalon fono lul^oo elämän jo täällä fuoIe=

mon mooSfo. 'alutta elämä täällä on main toimoSfo, eitä fatfelemifeS»

fa. USfo on fe fäfi, jolla maStoanotomme, niin fuolemon tunnon, fuin

elämänfin. ItSfon fautta tulemme monr)ur§faiffi jumalan ebcSfä. US-

fon foutto t)mmärrämmc, että olemme fQntifiä. llSfon fautta |)ääfem»

me puf)tatffi ft}nnei§tämme. Sliin fuulemme jumalan fonoo, niin fiitä

\mtt)t) u§fo. „^iuIfoot, niin teibän fielunne foa elää", ^uulfoot

JDOin. „H§fo tulee fuuIoSto". HSfo ci tule itfcStään. ©itä ci fufoon

hioi itfe tel^bö, eifä ottoo. ll§fo ft)ntt)t) fanon fuuIoSta.
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Witä fittc faamtnc, fini fuuicnuuc ja uyfomnie janaa? Soiiaan ul=

fomtfen foutta faamnic jyntimiuc antcefji ^ccjuffcu fuolemau, f)outaa=

mifen, ja olöyiiouiemijcn faiitta fuoUciyta. ^-^iiu tuli ii3imifji meibäii

cbeetämmc, että meillä oliji rautaa. Sinä et)fä fi)fr)t: „fuinfa \aan

vanljan? ja miten löi^bän ^ecjnfjcn?" ?)c^tälDni! .ftiin funict ja m^ot

jcnao, niin filloin finulla on ^ecjuv. Dlctljan Infenut ^sohanneffcn

etDonfeliumin neljännen luirun. Siinä ferrotoan funinfoan mie^e^tn

erittäin opcttatt)oinen efimerffi. .s5äncn poifanfa on fnolcmaifiltaan.

^5än menee ^eciuffcn Ino, rufoilee .s^äntä tulemaan ala^ ja parontamaan

i)änen |)oifanfa. "Mutta ^eefus ei mene luinen fan^janfa. WitM ^än

jitten tcfi? $än antoi ftänelle fanan, janoen: „9Jcene, jinun poxfai

elää". ,,^30 miee uc-^foi fanan ja meni".

^uuleppa jinäfin, ostamani! Xuo niicy opettaa meitä, millälatoalla

päästään ofallififfi armoeta ja toältctään fuolema. Sfinoa-J.taan fuule-

maila ja uyfonmlla jaima. „ä)?ene, finun poifov. elää". 9JZie5> ei jao=

v.ut mitään nät)bä, ei ^ristue mennet t)änen fanejaan. Gi Iiän jaanut

mitään lääffeitäfään miebäffcen fairaalle pojalleen. (2\ hän jaanut mi^

tään tuntea. ^Qcim^ ainooetoan janoo: „ä)?ene, jinun poifa^S elää".

9^äin on meibänfin maeltaminen. Suntuipa ja nöfpipä mitä taf}anja.

Olfoonpn parannufjcni niin fclmotoin fuin je onfin, minulla on fuiten=

fin iv^umalan jana. Di, fuinfa tärfeätä on fri^titpn aina muistaa, että

^eejueta t)!jin fuulcmme, jofa \anaz^ia meiUe puf)uu. ^tistittt) joa mo-

nenfinlaijia tunteita tuntea, mutta jana ppjpn aina paifaflaan. „.^iiur=

faot, niin teibän jielunnc jaa elää", janoo profeetta.

SJJutta fuinfa fuulemme, ellet ole jaornaajia, ja ellei fieitä Iäl)etetä.

Gttä jaornaajia lälietctään, on oiman märttämätöintä. Sanoo ei moibo

fuullo, ellei ole joornaojio. '"^^oljon jamoiice meibänfin fonjoloijiomme.

iDorjtnfin omoroöjo Cännegjä, joillo ei ole joornoajio. ?)fji ojo ei fioluo

enää jitä fuullofoon. Xoijct tooy faipoomot jitä, mutta omat jiellä

niin juurena mnt)cmmistönä, että eimät f^fenc pieninä jouffoino joor-

noojoo omin iDoimin oineellijeStifoan pitämään poiffafunnillaon. ,Xn^

Ie 9}tafcbonioan jo outo meitä", fuuluu I)uuto monelto Öännen paiffa=

fuunolta. Slirf fofUntomme .T^ otiIä()cti)fjen tuleefin torfoin ottoo liuO'

mioon noita rufoufjio. Olfoon niinfin, että joltain taliolto oliji tulfit-

in lännen opettojomoimoin riittämän, oiimfin toistoijcfji, mntta tä=

män firjoittojo tietää aimon tuoreiJto fofemnfjistaon, että je ei ole

fofo juuren Sanncn fonjon, tai ^sinnolon jonoa foipoomon fonjon ääni.

Cifea rufoilcmo ääni fuuluu jieltä: „Öäfiettäfää meille joornoajio".

Selloijio poiffojo omot äärimmäijcsjä Öännevjä: ^llceblep (Soliforniogja

ja ^ort ^ragg ympäristöineen doliforniosja, puf)un!attafaan fofo juu=
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reSta ä^^ontonan toalttoc^ta, io£^ja ci ole olcinayfafaaix opettajaa fuoina=

loifillo. ©eattle^^a on tälläfertaa opettaja, joMa fiitoö ^errallc. ^a§=

'tori 9Xarne SS. ^alla näfi}t) ficllö peruötoncen fcurafitnuan; irnttta fai-

fin ticbämme, että I}äneu fiitfiinfa on toijoallc. .^^än läfitee oinain

fuunnitclmienfa mnfaan Suomeen enji fetoännä. llotiIäI)eti)ffen on pi-

bettätoii Ijuolta fiitii I)eifoöta toimelta, jonfa toeli on jicllä nt^t ic^tutta-

nut, ettei je taa^o jää oman onnenfa nojoan, ja fnole fnten ennenfin on jo

©eattle§fa tapalitunnt.

Sopuffi toielä pt)t)bän laufua flibämcllijet fiitofjeni faiffiallc, misfä

tntoin tuumc fefän oifana, fun olin Iäfiett)§matfoina. ^sumala antoi

meille marfinaifen pcitofaran täällä donneantic^ja, Df)ion maltiota.

^uitenfin on niin monta tistätDää luojaltaan, aina Öännen faiifaifia

rannifoita mijötcn, joita raffanbella mni§tclcn. Gtcnfin öännen mait=

la ja iDtoiitanaota faifuu formic^jani i;)§tätt)icn rufouffet: „^'ä(iettäfaä

meille opettajia". DIen efittänt)t ofian J^otiIäfiett)fjen jofitohtnnallc.

futen ptiljäSti XcMk lupafin. S^oitnotaan, että jolitofniita tefeefin fiinä

parljoanfa, ja famalla rnfoilfaammc näin:

„®ii§ nifoilfaamme i;^nmalaa Söaloc^fa pt)I}än faimit täaif

(Suure§ta armoytanfa, 9Jte jii^o toaeltafaanmie.

9Jteit' että toielä toirtooittaa ^og .^erran täljti t)t)rjätään,

.*pän täällä fanallanfa. 9Jti§t' oppaan toifen jaamme?
^un firffaaSti feii lnalfeu§ ^en pimiäSfä maeltaa,

äJtaailnma maIi§taopi, Sen epäilyttää mieltä,

ilciin tur()a it}miÄtoiifan<; ©en jolfa t}I)ä tior jatitaa

häpeillen raufcaapi. ^a toiimein effi)i) tieltä."

SW. «^5 e f o n e n.

®oI)tört H. K. Ntkaitöfrtn t?atamrtiltt.

^JÄ* armaan moni il)mettelee, hm putnm tot)tori ^. U. 9?ifanberin tev=

lt|B tamenti^ta. .<iiaiffifian tietäjät, ettei Iiän mitään nmalfi-öta

omaifnntta jälfeenjä jättäniit. .s^än uf)raji faiffenfa — Uvfonja n3oi=

man, dcnfenfä lämmön, ji)bämenfä raffaubcn, maallijen oinaifnntenfa

— fiirtofanfamme InilDäffi. ^oö (iän olifi nlirannnt fiifinifä jefä Iiar^

Uiinaifeu jitfel)tenfä footaffeen nmallic^ta omaifnntta, niin linn olifi n)oi=

nnt fnolla riffaana mie(}enä. ^Jhitta I)än fatfoi i)Ion maallifon riffan^

ben ja fatfoi paremmaffi palmella fanfaanfa benacHifen eläiiuin tnömai
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iiiolla. ^engellifeuä iiänä lydn iättifin meille falliin testamentin.

äJJuiSton niin eläiDäSti fen tilaifuuben, jolloin I^än — niin fanoaffeni

— antoi teStamenttinfa.

(Se oli ©uomi'©t3nobin riemuiuf)Ioin t)]^tet)be§fä, jotfa toietettiin fefä=

fuuSfa 1915 §ancocfi5fa. ^nn |3QäMIoa fiellä mietettiin, niin ^t)l3=-

bettiin fai!!ia niitä, jotfa olitoat olleet mnfana, fun @uomi=®i)nobia

perustettiin, oStumaan firfon alttorin tjm^äri. ©inne fofoontui tof)tori

% ^. ?cifonberin ympärille uljaS rt)anl3u§^arh}i. S^iinnQin jilloin taly-

teen f)cnfilöön, joita olijin tal^tonnt fQleillä. S^oinen oli to^tori=lT)anI)U'5,

meibän I^cngcIIinen ifämme. loinen oli tutijetoa 80=touotinen nai§l)en-

t1Iö, jota oli faifiSfa fofoufjiSfa ja juI^IiSja cnfimiiifenä. 9tiniitin Ijänet

©uomi-S^nobin äibifji. Shin toontiuSpartoi oli palannut paifoilleen

EirfoSfa, piti tof)tori=toanE)u§ pul)een. ©e oli tällöin, fun I)än — fa=

noafjeni niin — antoi teStamenttinja.

^ul^eeSfaan toI)tori=toan]^u§ I^uomautti, että fuluneina 25=tDuotena

on jaarnattu i)fjinfertaiSta emanfeliumia ^eefufjeSta ^riStufjeSto riS»

tiinnaulittuna 2Sopaf)tajana. 2:uleh)aijuuteen när3ben ^än laufui joten»

fin täiyän tapaan: „^a muiStafaa t)§tätt)ät, että te menettelettc jamoin,

jetto, fun h)ietetään ®uomi=@t5nobin 50=n)uoti§juf)Iao, moitaijiin Ja-

rnoin janoa, fuin n^t." 3:ämäf)än on iliano testamentti! Suofooii

^erra tooimaa niille, jotfa tuIertjaijuubeSfa toimimat firffofuntamme

ejimiel^inä, pappeina ja jeurafuntain jäfeninä, että I)e uSfoIIifeSti tät)t=

tnlnät tämän testamentin.

ä)htä()än mafitoi liiffua 2;oI)tori-'Scbän mieleSjä cbcIIämaiuituSja ti=

laifuubcSfa. 9Jhnyto§ja oli I)änenä ne monet taistelut, joibcn läpi firf=

fofofuntammc oli fulfenut fuluneina muofina. haistelut olimat tulleet

jifältä= ja ulfoapäin. ^'t)IIäf)än jiinä on ollut taistelua jifäiStä fl}Imä'

fiSfoifuutta ja li)älinpttämättömt)i:)ttä toaStaan, taistelua fitä mielialaa

iDoStaan, jofa ei tar)bo tt}pti3ä t}ffinfcrtaijccn ristin cmanfeliumiiu. —
©itte olirtiat olleet taistelut ulfonaijia toifjollifia maStaan. glrittimät^

f)än fofialiStit faataa maaljan feurafunnat ja moni uSfoSfoon I)eiffo

jortui.

^FJutta jitte oli tor)toriIIa mieleSfä inoitot. lllfonaifct ipiriollifct eitoät

olleet moineet r)ätDittää ainoatafaa nS^noobin feurafuntaa. ©en fijaan

cli firffofunta jefä ulfonaijcSti, että jijäHijcSti faSmanut ja inauraStu-

nut. ©itte fautta jiirtofanfan oli jaarnattu ^ccfuffcSta ristiinnaulittui-

na. 3^ämä oli toI)torine pääafia.

Tlntta mitäfiän ajatteli tor)tori=fctä tnlelDaijuntccii näfiben? §än

f)engeSfä nöfi maarat, jotfa noujetoat f)ätnittämään tcfitQä ft}Imöä. £)n

l^an firffommc ©uomeSja faonut fulfeo irerifaSteen läpi. ©amaa oli»
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fimme foaneet fofeo töällä, io§ fir!on lpif)oIItfet olifitoot faoneet toah

Ien fäjiinjä. 'ainoa feino Iätä ftaaroa toaytaan on l}I)ä uSfonifempt

\aavna ristiltä, jofa julietoa meille jumalan raffoutta ilri§tu!fe§fa. —
Suutta on toinen iDOora firfolla uI)!aamQ§fa fitä ja fe tonora noufee

fifältä^äin. dijfä toljtori critl^ifcSti ajatteli tätä. SOioneSfa amerifa-

laifesfa firffofunnaSfa on ^pappeja ,iotfa juIfifeSti ficltätoät ^eefuffen

jiimaluuben. Reille on riStin foorna tullut :par)ennu!fe!fi. Dn mer!il=

Iistä että fellaifet firffofunnat, cnnenfaiffio fongregationaalincn, tefe-

iDät triötä oifean fri§tiIlifQt)ben :pent§tamijeffi fonfamnie feSfuubeSja.

— ^a^it eitDät enää faarnoa ft)nni§tä ja armoStQ, Juaan faifiSta :päiti)än

fr)jt)mr)ffi§tä ja t)Icife§tä :politii!a§to. ^ämä er)!ä IietfeltifeSti tuntuu

I}au§foIto, mutta elämää ei ole fiinä foarnasja ja ifimifet eitoät faa fitä

tolDtntoo, joto l^e ftibämen fifimmöBfä fai^aatoat. 2:;ämä toaaro on ul)=

faamagfa meibänfin firffoömme. '^uiia tällöin tulee niiben, jotfa

feuraatoat toI)tori=febän jälfiä, noitaa äänenfä i}ffinfertaifcn ri§tin

faornan I)t)ti>ä!fi.

9^iin — foIIi§ on tolitori ^tifanbcrin testamentti ^fmerifan fuoma-
loifelle friStifonfalle.

S. dl. % Il I m a n.

uialtakuttnan tgnliHti.

-jrumola tai^too, että Ijänen moltafuntafa jäfenet ^eefuffen ^i§>tuh

31 fen fotureina tefifitoät tt)ötä ja taiStelifitoot I)änen tooltafuntanfa

VuoIeSto. Olemme jo jimuuttaneet ne ajot, jolloin faifeji I)engeIIijen

tiiön firfon olalla toimittimat ainoastaan fiifjen määrätt)t, jo „maallif=

fojen" tuli ainooStaon fuulla, totella ja maffaa ral>aa. 3)Ieifen afetoel-

iDoIIijnuben juuri aate tooittaa i}I)ä enemmän alaa. ilriStitlin tulee uS-

fca, että f)'än friStittiffi tultuaan on mt)öS faanut Ial)jan toisten I)r)lDäffi.

9We tuulemme Pietarin fanolran: »^altoelfaa toinen toistanne, jofai»

nen fillä lalijalla, fuin Ijän jaanut on" (g^iet. 4: 10); ja ^aamalin:

„mutta fullatin on oma lolijanfa ^umalalto, millä niin, millä näin"

(1 ^or. 7: 7). ^ofainen friStittlj letoittää uS!oanfa. ^ufin elälrä fri§=

tittt) ft)jot): »SBoinfo minä tel)bä jotafin tooittaaffeni fieluja ^tiStuffel-

"

Ie?"

^riStittt)jen it)anl)em|)ien tulifi enfiffifin tel^bä fotinfo ^eefuffen rQU«
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I)an ja ilon tcuip^cliffi. „.*c»crättäfaä k lalfia, jofa tci^fä on!" (2 X\m.

1 : G) fiuiluu jofoifelle, jofa rQfQ§tQa .^erroa S^^ri^^titsta. Dttofaammc

ImoStaomnic ainafin jofu cffqiirit jtclu. jumalan jilmisfd on funrta,

että |ialn:)clcmme föQinn, ftiaitoaifia, f)t}Iiätt)itii fobonncita, langenneita

ia epätoivoon jontuneita, fillä fitcn me palmclemnic i^^errao ia oifein it-

feömmcfin. ^ri§tittt3ien tulifi tobcllafin teljbä n^rauffia etponfeliumin

lotoittämijefft ^ri§titti}i)n jo l^afanomoailmaan. Xämä teljtätoä, jofa

on etnpääc^fä n§!ottn fric-vtillijelle jcnrafunnalle, toaatii, fnten ticbämmc,

^•oljon ral)aa, jonfa melfein Qffinomaan tofifric-^titi^t larijoittamat. ^o,§-

pa fenraatoat rimit faattaifitoat nieibät ftaluffaammiffi tcfcmään täm=

inöifiä raI)joitnffia.

3l^anl)imnian friStillifen firfon tooima tulee ilmi jcn f)arjoittama§fa

raffaubentoiminno§fa. Jlntamic^ta pöljien tarpeifiin pibcttiin funniona

ia jumalanpalmetuffen ojana, ^^^aljonfin omat olot täSfä jul)tcc5fa

muuttuneet. Otto guncfe fanoo: SJqfoaifana tunnustelemat firfonfä-

mtjät liienimpiä ropoja fuffaronja poftjalta ja fää^tämät fuurimmat it-

feänfä ja rattaita lapfianfa marten toi)i ainafm jenunoifiin tilaijuutfiin,

joiSfa julai5'taan paperille, mitä I)erro 9'J. 9Z. on antanut, ©illoin I0I3-

auttamat I)c itfeänjä „I e § f e n r o m o II a ! in", joto SSapafttaja niin

fuure§ti tjlit^tää. SOZutta tämä pieni ropo ei ollut f e n t ä () b e n niin

f:utri, että fe oli niin pieni, maan fo§fo je oli tobellafin u()ri jo fiitoI=

lijen roffouben I)cbelmä. Xuo ormofoS ropo föt}fiän le^ofen fäbcc^fä

muuttuu riffoan mielien fäbesjä louffouffef ji v>umoIoa moetaon. iDtei-

bän ontamijemme fefä firfo^ja että firfon ulfopuolello tulee olio jnnm-

lanpolmelu?, fillä fen tulee olio fiito5iuI)ri. ©en tulee fii§ olio tobclli^

n.cn u II r i, cifä mifään, jofa meille on ormotonto. ©en tulee ebellecn

olio mcibän f i i t o 1 1 i f e n fqbämemme tefo, jollo me piiltämme ^u=

moloo I)äncn fonomottomoSto lotijoetoon. Xämä meibän ontamifem=

me tulee ennen foiffeo tapailtua ilomielin. Si^ämä ilo tulee fa=

moSfo määrääjä, fuin ilmiinen tulee iloifeffi !v5mnaIon fanomattonm§ta

lQl)ja§ta. ^ämä nöprä, iloinen fiitollifuuben Iienfi je fe elälipttää man=

I)an frietillifen fcurofunnon rufouffet. ä^htuon uii^itä rufouffiv^to on

näin fuulumo: „Dta moytoon, ^molo, tänään uI)raamoic>ten ul)rit, niin

fuin finä otit moc^toon ^labelin ulirin, ©aforioon ppl)än famun, Sl'orne=

liuffcn olinut jo Ie§fen molemmat romot; niin ota toac^toon niibenfin

fiito£iuIirit jo anna 1} e i 1 1 e i o n f o i f f i '? t o t a m o r o a a j o 1=

lifen f i j o o n, t o i m o o M i ? t o m o o 1 1 i f e n f i j o o n." ZM-
fä fii'5 tedbään mait)tofauppaa. jumalan lopfet ontomot maoIIi§to to=

tDoroo taimoalliSto tomoroo moStaon. $e pitämät fen funniano, Qtiä

l)C faamat antoa jumalalle jo ^umolo ottoa fen mo^^taon uftrino, fo§fa
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fc on raffaubec-ta annettu, fos^fo fc futvaa jijbäntcn itlirta. ^fntatDtC!

^itolcc^ta ci rufoiltu jumalaa Qntomaon l)ciUe formauffcffi mitään

m a a 1 1 1 5' t a fiunou^ta. ^äriellifestä Qiitamijec-ta ci tobollafaan

Maan ibmiucn ole tullut föijbcmmäffi; tutianfivjn tQpauffic-.fa jottuu

aitoau päinlDQytoin. riihittä t ä m ä jätetään .s> e r r a u (3 a I-

t u u n. ^^crraltQ iraan rufoillaan iäistä taroaraa ajnllic^ta ttiaetaan,

taitoaallieto maallieta mactaan."

^ama I}cnfi ilnicyti)!) toifc^-fafin firfforufouffcvfa, fun rufoillaan

„miben :)3uoIcs>ta, jotta antan^at 'ialaa, ja niibcn ^.ntolceta, jotta onta-

tDat julfifcvti; niiben puolelta, jotto antamat paljon ja jotta antamat

lt)äf)än, ja nii) ö e f i n n i i b e n p u o I c e t a , j o t f a t a t) t o m a t

antaa, tv a an c i m ä t m o i
." lämä on idanata ja Iiifuttaft)oi§=

to! Säetä näfqi), että mantiat frivtitqt omat oifcin täfittänect ja oifciii

fätittäneet raamatun fertomueta le^fen romoeta. 3:ämä on tobellatin

mapaamtelis-tä ja ÄtiStuffcn f)engen fan§fa V^Ijtäpitämää, ettei latijaa

mttota mctallilajin, maan ji)bämcn tarfoituffcn mutaan. x^oepa me

cppifimmc tämän moibatfennne tuttia itjeämme, joeto me teemme, mitä

me moimmc teljbä, jo jo§fo me ilolla teemme, mitä teemme."

9}Zainitun Iiengellijen firjoilijan mutaan cjitämme mielä iloiv^ta an=

lamic->ta foc-^femio raanmtullifia ot)jeita, joita mcibänfin oloic-^fomme

tulifi noubottoo.

Söaatimufjct frietitttijen radojen jufitcen meibän aitoinamme omat

Ijlimin juuret jo tulemat mieläfin fuuremmiffi. Gimät ainooetoau

t i r f o 1 1 i i e t olot tarmitfe moroja. Kotila Ii e t ii c^ f i f ä I ä t) e»

1 1) v> ja p o t a n o I ä I) e 1 1) ? moatimot niin juuria fummio, että lof)-

joittamifen ilo aina joutuu uufiin jo maiteifiin foetuffiin. Ufcin fel--

loifio ftenfilöitä, jotta fotoomat -Jumalan maltafunnon eri tarpeijiin.

pibetään fcrjäläifinä, mieläpä ut)Ift)reinä.

SJiutta fuinfo moi pääetä iloifeen Iaf)joittamijeen? '?(poc->toIi ^oo-

moli firjoittoo 1 ^or. IG: 1—2: „9J^itä ferätjffeen puIiiä martcn tu=

lee, niin mcnetelfää tetin fomoiro loillo, !uin olen määränni}t @ala=

tian jeurafunnalle. ^'unfin miifon enfimäijenä päimänä ponfoon jofoi--

uen teiltä fotonaan jotafin talteen, jääetäen menevtiimifeniä mutaan,

jottei feräijfjiä tetitäifi ma^öto minun tultuani." 5[po§toIi put)uu täsfä

iv ero ? t o, nimittäin fellaije^to meroeta, minfä ^sumalo on mää-

rännt)t lapfillecn. X^obellinen fric^tittp fonoo: „^oc^ minä annon mie=

lelläni tofii moc-tenmielifevti niin poljon maollifen moltafunnan h\y

mäffi, uiin enfö minä mielelläni moffoifi iäifen ^sumolon moltofunimn

Ijpmäffi? S^oofoon feifori, mitä feiforille tulee, mutta mpöofin jumala,

mitä ^umolalle tulee. 'äliutto ebelleen apo^?toIi et)bottaa, että olifi maf=
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fcttalDQ määräoioillo jotofin. ^\oMa mc olemme Ijdttoia, toielä^ä

itfeffäitä ifimifiä, joilla on foifcllaifia liljollifio arveluita, niin ei mei^

hän fotoi ontoQ tt)aan fottumolta ta^i miten mieleen jol^tuu. ä)^ääräti)ii

cfan tuloigtomme tulifi meibän antoa raffauben ^latoeluffeen ja fillä

taiDoin perustaa toofituinen raI)a§to. £)n erinomoinen ajia, että un

jumalan irarolta raI)a§to, jofa fofonoan on ^erran omo. ^ninfa I)elp=

|!oa ia iloista onfaan jilloin antaminen ^tjljien tar^eifiin! Slnnettafoon

tästä raf)a§to§ta: 1) töljljille ja I^ätää färjimille, 2) foti- ja :t3a!analä=

^ett}!fellc, 3) firffofoleliteifjin. S'0§ fai^ti fri§titt)t ft)!t)njä ja moroienia

mufaon menettelifitDöt tämän junnnitclman mutaan, niin jumalan

iDaltofunnan afioita tooitaifiii: ojaa paljoa fuuremmalla innollo, tooi^

molla, ilolla jo meneSl^ffellä. ©illoin mt)ö§ lop^uifitoot olitnifet f)ätä=

Buubot toorojen ^nnttceSto mainittnif)in torfoituffiin, jo artpottomat

feinotttelut lDoro{en Iianffimijcfji t)tiliättäifiin.
^

SR. §artmon.

i^nSt. dt, A^artmon,

.<äoti(äf)eti^ffen mat!afaarnaaia.
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^uomalmspt rtprdiaimmtaaä uialtiotHaa Atlantin

rantamilla.

'jrtdcin Ici-ipoincn ilinauola ja fcn Ijerttatfct ttilruet fai moniaita juo=

tC malaijia licrljeitii Dtcto ^JorfiSta noin parifgnimciitä iDuotta jitten

fiirtQmääu maanlcilieliiöiffi gloribaan, ^aile nimijeen paiffaau. ©en-

jälfeen on ilmaoiitunut iifeampia fuomalaifia fiirtoloita 5I^o^'iöt:u fefä^

maf)oan. 2^ampan läljic^-töIUi, älccyicon loljbcn ronnalla fliaitiee ^ort

9iicf)ci) niminen fuomoloinen nuli§afutu§, joSfa fanfalaifcmme istutte-

IclDot I)cbermä|3uita ja rtiljeleträt juurifaStoeia, joita faifcn tatoea

maa§ta faitpetaan ja nmailman marffiuoille Iäl)etetääu. ^^lout (Sitgn

Iäf)eIIä, fifämaaSfo, afuu niinifään monioita :pof)ioIan ^oifia moanlt)iI=

jeliiöinä läfiellä toifiaan. 9tuorin, iriime tDnofina ripcävti faStcanut

I}ebeImälDirieIr)5=fiirtoIa on '^fc^tor, ^acffonbille^tii poljioifecn toojaan

fata moilio, löfiellä Sttlannin tooltomerto. ©uomaloifia fitäpaitfi ofnu

monioijfo gloribon !au;nuu]eic^fa ammattimicliinä taiffa lailDatelafoi?-

ja ti)öM'entcIemä§fä. IJacffonDillcöfä I3ffis;tään afnu pari \ataa fon=

foIai§tamme. äRuutamio perfieitä jo pffinäifiä miefiiä 2ampa§fa, Xav-

^on ©pringfiÄfti, geroniaSfa, Sanoma ^l?arfi?fa t). m. ,'flautta maan
fuuluifaöja fqlpQpaifaöfa ^^alm 33cacf)i§fä majailee talmifin nfcita

ft)mmeniä fuomolaijia tqttäriii, jofo jonfun amerifalaifen perf^cen pah

luehiffeSfa taiffa tijövfentclctoät jnuriSja fiotclleiyfa. (SnomaIai§ten

Ir.fumäärä arlnioibaan g^^i^^-^ii^ö^-MQ nQftjään maljbollifegti t)Ii tufianteen

r)enfeen. ^l^btjSlroItain eteläifiStä toaltioiSta tapaa fuomalaifia In-

fuifimmin jnuri gloribaSfa.

älhitta reippoita pot)joIan poifia on fulfculunut mtiösfin mui()in!in

etelän lnaItioif)in. (Seorgio§fa ^eitä nQfqää tt)ö§fentelee Iaitt)att)ei§ti»

möillii ja ammattitöic--fä ©atoannali ja 33runx4in)if nimifivfä fanpnn»

gei§fo, jcfä mnuallafin jofu perine taiffa pffinäincn. 9}?"oIcmmi§fa (Sa-

rolinan ftialtioiSfa, jielld ja täällä ttjögfcntelee f)arrt)ojo juomalaifio.

Itfeimmat afutoat CS^Qi^IestotcniSfa ja ©eorgetotoniefa. ä?irginian toal-

tion laitootelafoilla ^ortömout()iy|a ja 9JorfoIfi§fa tt}ö§fentcli fotatono-

fina nfeita ft)mmeniä fuomaloifia, mntta nt)ttemmin fjeibän Infunfa fai-

feti fupiStnu muutamiin I)armoir}in. Stitoan fiarminaijen Iufuifo§ti on

iuiime touofina fuomalaifia fcrääntt)ni)t 2isa§f)ingtoniin, ^JI)bi>?tt)aItain

pääfaupunfin, etupää§fä r)anituffcn lufuifiin mira§toifnn fonttoritöi-

fiin. ^ämä jouffo on enimmäffeen tä§fn maagfa fuomaIaifi§ta toanl^em-

mi§ta ft)ntt)ni3ttä n)äc§töämme. 9}?arplanbin maltioon on ilmaantunut

ainofin folme fuomaIai§ta afutufe§fu§taa, Saltimoreen, 3(impoIiffcen ja
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^agerMolDiiiin. Q^dtimorcc-^fa tofiii oii touofit:i)inii!cinä nfiuiut aina jofu

fiiomalaincii moniniov fallfaIIi1ulI^ci^taalI cri^ötcttijiui. IDcIaluarcu tval--

lioou, joniic fuomalaijct ciiitii ^Hiiierifavfa ofcttutoat, ci lujhjiv-tii jiirto-

Iai§tt)äe^^^töä ole hiitcnfaan fulfcittumtt paitfi toac^ta JDitmcifcnä neljänä

nntotena, eli nianifnian foban aifana. 9cQfi)ään afini melfoinen jouffo

fanfalaifiauune :ii^iIniiiujtoniefa, Ciljeeterivja, iH-auDgminec^fa. i). m.

^oiffein I)uomottatoinnnin on jnomalaifio Iijäänttini)t fotalDUofino ^I)i=

labelpliiaan, jovfa n}iifi liuotta jitten afni tuc^fin faiitafataa IieintoIaiS--

tcininie, mutta ni)t niitten lufu niarmac^ti on Dli tu{)annen, jotfut toäit-

tätoät fanfalaifiamnic fiellä ofutoan ^aritul}atta f)cn!eä.

^otiIäf)cti)c-.tiiön tarfoitn§ on lädettää jaarnaniicliiä fellaifille fen-

^niIIe, joivfa ei ole mafitnifia feurafnntia, eilnätfä fanfalaifennnc \aa

tilatfuutta jumalan janan funlcniifeen, fcfä jäämät mälttämätöntäfin

jielnnlioitoa maille. CJbelläniainitnt fcubut omat juuri täliaifia, fii§

totiIä()eti)ffcn luonnollista alaa. ^nn tämän firjoittaja miimc fcmännä

tefi Iät)ett)?matfan ^-loribaan, niin monet jiellä afnmat fuomalaifet \a-

noimat enfifcrran Iicibän paiffafunnallaan ^nbctnn fnomalaijen juma^

lanpalmeluffcn. 9iuorempi poimi cnglannnifieltä taitamana jaattaa

mennä herran :pätminä toi§fieIijiin tirffoif)in, mutta toanf)em|?i mäe§tö

jää ifämöiben totiin. 3Jtoni failiocn tilitiit) pjalmietan janoitnn: ,,^'utn'

fa ifianat omat jinun ajuinjijaji, .sierra £ebaot! 9)iinnn jieluni ifä=

Inöitjec ja ftalajaa herran cjifartonoitiin. — 9iäitä minä nniic^telen, ja

muobatan jieluni eteeni: fuinfa minä fnljin mäfijoufoc^ja l^sumalan

Tmoncejeen, riemu= ja fiitoSHiäncIIä, julilimayja joufovja."

5ftnafin fcrran muobeSja oltji fotiläftetiifjcn toimec^ta jnomalaineu

joarnamie§ läfictettäiuä ?i-Ioriban juomaIaic4en fc§fuuteen, jillä iDoif-

fafin joufoSja on runjaS murto=oja u§fon ma^taijella faunalla, fuiten=

fin löt)it)t) moniaito tobello elämää fai^iaamia jieluja, joidin moi|)! jo-

iDelluttaa ebellämainitut )3JaImic^tan maIitu§rufouf jet.

'iU)irabeI^.iI)ta§ja on miime taimelta jaaffa nlioiipila^o ©bmarb ^jaac

4ntäut}t jäännöllijiä jumalan|.ialmelufjia jifäläijille juomalaijille, jefä

tänä taimena mliövfin Gambenieja. 9?äin ollen, jamalla fun mr. ^jaac

Ijcrjoittaa ot)innoitaan jifäläijesjä juumluuSol^illijeyja liIio|3iyto§ja,

mQögfiu l^almelee fanjaloijiamme ja noubattaa herran futjua cmanfe=

liumiu julistajana.

jumala tufefoon ja jiunatfoon fallisita fotilälietl^otiiötämme, että jc

jafjaiji paltDella etäällä ajumio {a ()ajalla oletDia fanjalaijiammc läfiet'

täntällä r)eibäu fc^fuuteenja foimottuja ia obotettuja .<oerran janan ju*

li§tajia.
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S>itam?n ÄerimteHläfiPlgHöfuratt attrtölatö- tix kctt-

rdliftgatotmtnnaöta pnlTjötörmtttrUH.

juonien friotifonfa rooibaQU lädcti^c-Iiarravtitficv-jaufa ajcttaa liifie-

S^ tqotQnfoicu cturttoiiu. ^afonO', menmicc- fefii \x[d- ja jiirtolaiy»

läfictQö on faomit ofaffcufa fänfäfoitraifen fnomalaifcii fonncnrQQtaiaii

fgbämGiT Iäm|3Öä jo ul)raatDaijuutta.

^0 itfcam|3ia touojifrimmeniä fittcn Iäf)etcttttu täijän maalian cnfimäi-

ncn ftirtolateliitictnv-faarnaajo, jota iDäjiimöttöniiiyti nmtfn-^tcli tämän

Inajan mantereen ristiin rac^tiin, etjicn tanjalaiiiammc ctäijimmic^täfin

fo|3iifoi5ta ja joamaten fietlle elämän fanaa, fefä firfollifia toimituffia

fnortttaen. .^ittnfa rafa§tettn onfaan ^a^tori U. 2i>arnmrtniori (ent.

'3a()Ibcri]) junri jamaifcit nlirantnmaifen toimintanja täliben. S?'tn)ncl-

filmin t)§tätuät cftm. ^Ilinoifin jcnrofuntapiiri§fä Iiäntä mnic-^telimat.

9}Zainittn Si^ormamnort fiertcli nniivö täällä laaja^fa länncvfä ja pol)-

loislännellä. C^änen jälteenfä olitoat täällä mnntamina irnofina „qm=

^äiifäomäc^fä" pa^ötorit 5f. 5f. SSirtancn jo ©licl Sjöblom, joieta toarfin»

f:n jälfimäinen tictääffcni faifiyta jnomalaific^ta pappic-^miediytä on tar=

fimmin faiffi nurfat folunnut, jopa fnotfin rämpiniit. ä)httto täiyän

o§ti tt)ö oli ollut tocrrottain jörjcc^ttimätöntä, funne§ alettiin t}mmärtää,

että pt)fi)ft)äifimmän jäljen aifaanfaamifeffi oliji paralta peruv^taa feu=

ratnntia, jotfa jäifimät firfollifcn toiminnan tiiöjärjc^Jtöifji poppien

poic-^tuttuafin.

9^iinpä toeli Sjöblomin toimesta perustettiinfin feurafuntia Hber---

bcniin ja ^nbepenbenceen, tä^jä Söafbingtonin maltioc-^jo, mutta fun

firffofunta fäfite oli binfan fefaifin, liitettiin mainitut feurafuiniot (ai=

tvan Iumattoma!oti ja cpäoIeeIIife§ti) Suomen 9J?erimie^Iäbetr)6feurQTi

pl}tei3teen. 9(berbeenin feurafunto on jo aitaa fitten nuffunut fuolon.

uneen, mutta v>Hbcpcnbencen feurafnnta on mielä bentjic-^fä ja erään '^lu=

gustana frmoobiin tuulutoan fuomalaifen papin boiboc^fa.

%uli tänne fitten fiirtolaivjaarnaajafji pac-^tori (2qI\ .s>afala. itänen

toimestanfa täällä nmalic^fuun 4 pnui 1910 perustettiin luterilainen

feurafunta, jonfa luterilaifuuben laita näyttää olleen tvähän niin ja

näin, fosfa, futen pöi)täfirjoista ilmenee, pprittiin innoffaasti poi^^ lu-

tcrilaifesta fäfifirjac-tatin. 2:ämä faa fcliti)ffcnfä fiitä, että pastori

.^ofolo nuorena ja tofemattomano joutui eräiben toaifutu^omaltaigten

InapaafirfoIIisten mietämäffi. Suojaan touoben tämä feurafunta oli

toiminnasfa, fun fe fifäisten rettelöiben ja pa^otorin historiaan muuton



22 ELOA
tuuoffi joutui Ic^jöäniääu, lurl)aau foctettuaufa joufun aitaa t)IIä^3itää

, tna^QQtQ ricngelliStä toimintaa".

^oulufuuu 10 p:n'd 1913 oiuat täällä taa§ faufalaifemme foolla feu»

rafunnan ^eru§tomi§= ia elmottämiSfofouffcefa. ?(Ia§fa§ta tänne fuo==

men=ruot[aIaifcn hitcrilaifcn fcuuafuunan opettojaffi foapunut |)0§tori

Senttien Suom. eiu. Iitt. feurnfitnnan Tixtto.

^. $. SSarmancn on nt)t fofouffcn iotitajana ja halittiin f)än tt)a§ta l^e-

lätetQn feurafunnan oljettajoffi. ^föh)ä fljllä, ei ole ^öotäfirioja muu»

1q fuin faf)bc&to feurafunnan fofouffc§to. ^'uttenfin ticbämme, että

fuomolaifia iunialanpalnicluffia on filloin tällöin |.nbcttt) tämän touo'

bcn alfu^uolecn a§ti, mutta mitään iparfinai^ta feurafunnalliSta toi»
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TnintoQ ei ole ollut, tvaan on fe rjtljoifcc^ti niiffiimit, inapaafirfollifcit toi»

minttQU foabesja nuifoQuja niitäfin fanfalaijianinic, jotfa iiclultaiiia ja

iöQfQumufjeltanfa t)I)ä otBot ifiltä peritt^n hinuuÄtuficnimc ja firffomme

iannalla.

Suuntien ebelläcfiteh)!! jeiirofuntaljiStoriait, niukani allcfirjoittaneen

mieleen janat „ jäljet peloittairat". 'il.^itäififö fal)ta cpöonuiötunutta

r)ritt)§tä feurato iDielä folnm» janiallainen? ^qgtäcn olla uSfoIIifena

i^errallemme ja lutcrilaifcnc tunnu^^-tnffcllennnc inalitfin ti)ömaaffeni

©eattlen, fo§fa feuramnie joljtofunta oli minulle tiv:-[d ful)tcc§ia anta=

nut lät)fin toopaan huollan, ^ititenfin on ojoittautunut, että olot tööt»

Ki otoat fi)p[ät fiinteälle lutcrilaifclle fcurafuntatoiminnalle ja fanfam»

me on I}alufa§ fiifien.

Söiime fumnmtoina, 23 pmä marroMuuta 1919, pidettiin foIma§

^^eruStatDo fofou§ jo t)I)bt]ttiin t)fjimielife§ti |}cru§taniaan ©eattleen

fnomalaiSta ©. ©tjnoobiin fuuIutDaa luterilaista jeurafuutao. £)fan«

ctto nöt)ttöä oletDan alulta alfaen melfo I}i}ipä ja toimel^iffaalla mielel-

lä olemme fätemme auran furfcen laSfcneet. ^ääajia on, että §erra

faifi armoSjanfa pitää meitä jofibatuffeSfanfa, jotta ei mitään lulnaton'

ta Ix^an fiiluautta pääjifi mufoon. Obotamme mt)öx^ fotiIät)ett)§tt)ötä

QmmärtätDän jo ra!a§tott>an friStifonfan mt)ötätuntoa ja cfirufouffiQ

Itiöllemme.

^o§ läfiet^Sraffoutta ja läf^ettigul^routulDaifuutto riittää fri§tifan»

jallamme, olen toarma jiitä, että täällä Iäl)itnleli)aiiuubc§ja faobaan

muoboStumaon eliniDoimoinen feurafuntapiiri, jota ennen pitfää moi

omin neutooin omaa opettajaa ijlläpitää.

puolimatta jiitä maStatraifutnfjeSta, jota täällä länjirannifollafin

on jo iDuojia mieraalta taljolta luterilaista firffoamme ja toimintaam^

me moStaan Ijarjoitettu, on ojoittautuimt tobef ji, että fanjamme jitten»

fin, jifäli fuin jille triStiimSfo enjinfään felpaa, on pofijaltanja luteri-

laista fanjaa. SelDätföön herramme runjain jiunauS '{en plitje.

Et meille ^erra, ei meille, tvaan iuuin nimclleji anna funnia, armofi

ja autuutcji tät)ben

!

sr a rn e 35. .^ a 1 1 o.
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30itakttt mutöldmta.

Jif uulki-iam W\n\K\otan Iiirröcäc-'tä tulipalolta, jolitui mieleeni tifitii

äV ja toi'öta filtii ajalta, jolloin ^^si}f}äfonfn43l)bii3ti)ffcu pu()ujana jofii

JDuoji ennen tuliipoloa niillä jeubuin liifusfelin. 9^iinpä dloqiietigja

— jonfa tulipalo fnuluu fotonaan Ijätoittänccn — ferrottiin criiäc-^fäfin

ruofolaefo pelatun torttia r a a m a t u n päällä. — äliaailniasja f)al=

litjee friQu ja jeurauffien lafi.

^ottilajoelta — S^ettlc 9^iDer — Iäf)bctti}äni oli jeuraaina fofouc^paif=

fa merfitti) Samaractiin. ?(fcmalle tnltuo pt}t}fin matfalippua mainit-

luun paiffaan. (Ben faotuoni I)uomautin, ettciftän täsfö mainita Sa=

maracfia; onnettiin uufi !)uomautuffcI[a, että toälillä oli o§tcttan)a toi=

ncn, jolla pääfifi perille, ^unan faatouttua astuin jiit)en, mutta annet'

tuant lipun fonbuftöörillc, janot I)än: »Olette iBäörällä raballa, ei tä=

tä tietä fuljeta 3:;amaracfiin". hoetin jclittää miten välttämätöntä oli

minun olla illalla jiellä ja ihmettelin miffi ci ofemalla neumottu parcm-

min. ^än neutooi fitten pt)jä(itt)mään öoh)Ier=nimijeIIä afcmalla, toai?»

ia lippu olifin ebemmäffi. ^^eiu tqötä neumottua ja tuulin fittc öotD=

lerin ajemalla, että faifin obottaa ainafin faf ji tuntia. ä)?ietin, miten

part)aiten miettäifin aitani, ©iinä i^tuic^fani, filmät fuljettuina, o§tui

eräs mies afcmaduoneefeen. 9?ufuin „foiran unta" jo ajattelin, etten

clc mieltä tiuomaatoinanifaan, mutta jof)tui mieleeni, ctifäpä ftän on

juomalaincn. f^t}fi)in jiic-': „DIettefo juomalainen?" potien tulija ma§'-

Icfi: ,,^00 — ja minä olen toarmaanfin teitä noutamasfa". 9Jiin fiinö

fitten puf)eHe§fa felmcji, että pastori tatoallifesti jääpi fille afemalle ja

otaffnen, että miuäfin jäijin, oli t)än tullut noutamaan, muistaaffeni

oli 7 mailia fninen fotiinfa. .<c>äneltä fain mtiösfin tuulla, että jo§ toi^'

bointin olifin 2:;aniaracfiin matfustanut, niin ei fiellä olifi ollut fetään

irastasfa, eitä fofouffen pibosta olifi tullut mitään. 9^t)t fen fijaan

noutajan luona — nimen olen, itämä frillä, unf)oittanut — fofoontui

ciitä noin 50 I)cnfilöä, lapfct fiiften luettuina, ja faatiin micttää fiunat^

tu Iietfi, m. m. tilattiin pt)I)äfoutuIfe firjoja. £)i miten cläiDästi tunfin

filloinfin ^unmlan jofjbon ja fmolenpibon. 2'enraamaim päitoänä fa=

ma ifäntä toielä läffi ()ctt)ofeIIaan minua ()r)tt)äntaI)toife5ti micmään afe=

mallc — fcntin nimen olen unhoittanut — jonne oli 5 mailio. ^a niin

CU tullut ^amaracfin ofemolla enfinföön fäi}neeffi.

„2SiIIistä länneltä", muibcn muistojen fera on fäiltinpt !äi)nti 93ri-

iin „fämpällä", SBöftnngtonin maltiosfa. ^^^^olafin 9ci)lifölästä, josfo

Olin tiitu§tunut f)erttoifiin, tDieroontDoroifiin fonfoloifiin ja onnistuneet
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fc!ou!fet |3ibcttg. Sasfeuftn liifcuncttä tDälittiitoä^tä aittoeta ala^, tva^-

ia^ia oli nuori poifa nutfanoan ifo fantele. ^än iot)ti minut ionfun=

laifeen ftaQltin lal)i fofou?f)uonccJGcn. Sinne fofoontui fictooncn jouf=

fo toiifcii, oifaijia ja lopfia jcfä jouffo nuoria micf)iä. •— 'Ofjattclin,

mafitonctoatfo nuo nuoret niicf)ct malttaa fuunnella ).ntlicttani! ^t)t)fin

f)Qntä, jofa oli ollut tDa§ta§fa, foittamaan t)arpul(aan, jofjon hän tvaati-

mattoma§ti fanoi: „Se on niin tatoallijta", tarfoittacn tnarmoanfin,

että f)än ^aiffafunnan illantDietoisfa oli ufcin joittanut. Sanoin, että

olififian fc ainatin minulle uutun§, ja niin hän lupautui foittamoan.

^un fitte luinen louoronfa illon oftjelmaeja tuli, lauloi Iiäu laulun jäe§'

laen fanteleello „$etfi ©etfcmanesifa" ja toärfojcn lopulla oletniiii fanoi=

]f)in: „(Sn unrioita" j. n. e. ptitpi oina fofo fe nuorimicc-.=jöuffuc laulaen

mafamuubella. §et!i tuntui jufilanifclta. ^a minä tun olin epiiiltpt,

joSfo tje t)äiritfemättä touifitoat fuunnella efitt}§täni niin tnafatoaeta ai-

neelta fuin pi}riäfouIu= ja fri^tilliiicn maaiImanfatiomux-fpft]mt)ffct

fItta |a totata lähftyaaötotatammf.

^^eattfecn, 3Ba§f)ingtonin iraItioc>fa, on ofettunut afu.iiiaau nicriniic?»

^S^ Iäf)eti)ffen pastori Sfarne 2B. .^oalla, jonfa Ipf)titaifainen toimin.ta

jitaläieten fanfaraietemme fcs-fuubeefo on jo tuottanut ifafnittalria

tuloffio. $än firjoittaa fieltä firjceÄfään tommif. 7 p:tä m. ni. feu=

raamaa: „£)f)eenliitettt) — tämän julfaijun 22:IIa fimulla oIe=

ina — hxtva efittää ov^tamaamme enti§tä tansfalaiyta lutcri'

laista ftrffoa. herramme [uurcna lafjjana olemme jen tt)ac^taanotta=

ViCet, fillä fitä otoat toijetfin jo foettaneet oStaa, mutta joic^tafin fr)i§tä

k ei ole Ideille onniötunut. ^itn tein cfitt)ffcni tanSfalaifcIIc pastorille,

lupafi fnin ilolla tclibä faiffenfa, jotta firffo jälleen ja mafinaifeSti

|?ääfi|i patoelemaan luterilaista firffotoimintaa. ^auppafumma
JfilGOO.OO on niin fntofca, että ei rolifeinfaan meiStä olifi uSfaltonut fet=

loista ebeS uni-öfaaii toimoa. ??oin toiifi touotta fitten fiidcn tcl)tiin

ajanmufainen ataferta, jofa tuli mafjamaan lädeS $1,000.00. ^irfon

maa ala, alfuanfa 50x100, on fabuntefemijcn jälfeen toälientpupt, jo-

ten fe on enää ainoastaan 50x75. Sitätoac^toin on firfovfa täpbelli-

nen Intcrilaifen firfon fifuStuS, alttareineen, faarnatuolcincen, urfui=

necn j. n. e. £Iemme fiiS fnitoiii iloifia ja fiitollifia ^umalallennne

jiunauffeytanja. Släteiv'fumma ^GOO.OO on juoritettatoa noin parin toii=
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foii iHiiivtä, umtia oii fc jo ruufao^tifiii foolfa. ^o§ jaanniic fau|3:pa=

faniQviii iiinfitiifjcn, foctainuic fiiäiitiiä Ittfemicetcn puoleen ja toilrom=

me faQlrauniic Jnelou fofonoufa poi§. Scurofunnnii jäfcuet omat inTioI=

Ia ja iifiraainoifitubella liiffeellä listoineen — — — . hoitooni on, et=

tä faomnic fcnrafunnnllifcn tt)ön alfiiun mäfiriffaaSfa, mutta aiman tu--

li^junaifcyfa '?(6erbecni§ia, fcfci että Snbc^icncen jcurafunta Iiittt)ifi firf»

lofuntaan ja ©cottlen feurofuntapiiriin, jaman opettajan I)oibetta=

tDoffi ".

S^iillaifia ilalnittaiDia uutifia aitaa fuulua foufaifeSto länneltä.

5D?utta että pastori ^alla tooifi fiellä jatfutoaSti toimia, tulee faiffien

^otiläTieti^ffcn ja .^erran tt)ön pStätnicn rientää 1:}äncn atDuffcen rufouf=

fin ja ainccllifin aliniStuffin. fQcvva Ijänon alfamaanfa tl)ötä fiellä

fiunotfoon!

pastori 91. Hartman, S!'otiIäI)ett)!fen matfuStatoa ttiöSfentelijä, on faa-

punut tafoifin 3Qtic()iganiin ibän maltioiSto, joiSfa hän toimi joulun

ebellä. §än tulee nt)t aluffi tQöStentelemään täällä Sfäcf^iganin fonfe^

renSfin ufeiSfo feurofuntapiireiSfö ja utotuttoa fittcn mt)öf)emmin

matfonfa ebemmäffifin.

Sälietpffcnnne „(5Ioa" julfaifu tulee taafenfin tertDeI)timään entifiä

jo uufia flotiIäfieti)ffcn pStämiä faiffialla täsfä maaSfa. ©e tol^too

faifillc uuuStuttaa, että meillä on miclä päimän aifa, jolloin tnoimme

tt)ötä td-}hä. 8iffipä olififin jofaifen innolta, af)!eruubella ja epäitfef»

fäällä, uI^raututoaHo raffaubella toimittama if]mi§fielujen pela§tamifef=

ji ja kerron nimen fuiuiiafji- llneliaiffi ei faifi fenfään tulla, fillä

.<perran tuleminen läfjeStQp jo foatonofin tulee roI)feammin efille it)=

mcinecn jo mcrffeineen, eitä jo? moIiboniSto molitutfin e!ft)tet=

töifiin. paljon on jo il^mifiä, fuolemottomio ifimiSfielujo, ^eefuffen

lunoytomio, jotfo ft}jt)mät mieluummin neumoo perfeleeltä, fuin ^uma=
lolto. .'gcrro on fieltäuQt m. m. fuollcilto neumon !i)felemifen, jo fm--

tenfin upfQään rientämät il)mifet juurin joufoin jpiritiStijiin i§tunnoi=

l^in fuullotjeen ebeS l)t)bentaän jonon jonfun, mufo fuolleen omoijeufa

l^cngcn loujumono. .<^crra morjclfoon meitä jcIIoijcSto cfjoti)!jeStö

!

Ujein tuulee Inujuttomon: „Tl\t\i ^otiläOetDS läfiettää motfuStomio
faarnoojio jörjeotyneirjin jeurafuntiin toi jelloijille jeubuille, joiSjo toi-

mii moujinoijet opettojot?" äJhtutomo jona tämän fQjpniQfjen jof)bo§to.

a^ielellänunc olijinune molmiit Iä()ettämään tt)ö§fentclijöitä järjeS»

tljmättömiin jeutuidin ja faufoijiimpiinfin jopufoidin, jo? main moijim»
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me feii tel)bä. ©elloifiin ^oiffoif^in taf)bommefin iiiuri toimintamme

ulotuttaa mitä fuurimmalla ilolla ja mielifititoällä, joS fäi}tettälDänäm=

me olifi jofu toarma ra^afumma. ä)hitta fun ei fitä ole, niin meibän

lät)tt)t) enfin onfaita raidat, 'iaaba niitä fofoon iärie§ti3nei§tä feurafun»

niSta, fitten ma§ta tooibaan toimio nlom^anafin. S^äinfiäu tät)tr)t) tel^»

bä :|3o!anoIäf)ett)ffenfin. S^xistifanjan on tt)ötä oineellifilla ja fienfifillä

möröillään fannatettatoo, mnntcniian ei fitä moitaiji tcljbäfään. ^afa=

S?otiIä^etl)ffen maalliffofaarnania.

noita tät)ti)i3 n-oittaa ^ri»tuffelle, fitten lietin moimat roaSto jotafin :puo=

le^taan faman talliin afian I)t)h:)äffi toimia ja nljrata.

joitain funfaufia fitten, faimmeeräältä Säf)ett3ffemme niatfafaarnaa»

jalta laSfun, jofa rtoufi t)Ii fal}beffanft)mmenen bollarin. 5e oli joritu-

nitt fiitä fun I)än oli fuIjeSfellut enimmäffeen fijrjäfcnbnilla, joiSfa ei=

möt tulot maStanneetfaan menoja. ©Ilci meillä olifi ollut mitään va-

I)Q§too, mistä olifimme fuorittaneet tuon toppion, niin oliji tt}ö§fente-

Iijä joutunut tärfimään fen omana maljinfonaan.

SBoibaffemme faaba fofoon ebe§ ^ienenfään raljaSton, on ^ofitofun»
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iiaii fiivtannettnlra jiilfaifiija, joita t^vtänxit Icinittiiinät faiffialla, \aa-

ta\va foIcI)tcja fcitrafimnij-ta ja juoraiiaifia laOioituffia, jcfä Iäl)ctcttä-

imi ^uf^uiio lictfomaau läfiettiemicltä ja »raffoiitto. S^äStä toiminna§=

taninic cninic obottaifi ntoittcitn, fillä mitnön initutQ cinnic iDoi tcl)bä,

inilliiän muulla tairalla ci aiuafaau nni)tä troroja fofoou faatatDan.

Olfoon tämän t)fitct)be5fä mainittium, että iDttme fclDännä fun fu§=

ianfimmc „(I-Ioa" julfaifuu ja ajctimmc fcn fiinnaffi 25 jcnttiä, että

jcifimmc ti)ömmc fortrouffcffi ja monien rtiailpojcmmc :paIffioffi jää=

mään fi'otiIäf)Gtt)ffeIIe ebe§ joitain bollareita, niin joiltain „fuuremmi§=

tafin" fcnrafnnni?ta faimme jciraifia uutifia, että julfaifnmmc on liian

fcilliv. ;^otfut ^l)l3iirt]ät faaba rutoeta mi)i)mään jitä f^atocmmalla ja

toifct I^alnfitoat jafaa fofonaan — ilmaifcffi. ^o§ näin tafibotoan tef)=

bä läfietiiÄtuötä, niin Iialuoifimmc tietää, mi§tä faammc fiitien tearojo?

^aiffi ^.laiffafunnat eitoät fuiteufaan fofitclc faUic-^ta tt^ötämme fo-=

maila tartallo. llfcilta ^ienemmiltäfin ^aiffafunnilta, jot()in olimme

jnlfaijua läficttäneet \ahan fa^-ipalcen jcubuille, tuli tiliti)§ I^cti muuta»

liiicn |,iäitDicn fijällä. Xoifillc i^oiffafunnille faimme läfiettää lifää, hm
jitätt)a§toin toijilla ei mt)t)ti) entifiäfään. 3)?onia tur}anjia fiitotfia Iäf)e=

tämme tämän julfaifunmte mutana faifillc .'3'otiIäficti)f]en t)?täh)iire jo

tilöi'! entelijöillc. .s!>erra faif f i maitoonne ^lolfitfoon

!

3S. ^.

(§

Kottläliftgötyön tarmotta huiuaamaa.

nfo fotiIäf)ett)5tt)ö torpeeIIic4o?" ojottclee moni frivtillifen feuro=

funnonfin jäfeniStä tänä ^äitränä, h>aiffo fotiIäf)ett)5tt)ötä on

lcl)ti) jo fi)mmeniä touofio täsfäfin mooefo. SBoimmepo fonoo, että

meibänfin fuomoloinen firffofunto täällä 3[merifo§fa on clibottomo§tt

frivtillifcn fotiIä()ett)c^ti)ön tuIo§. ©nfo fe torpeclliöto? i;ät)än it)\t)^

mi)fieen rt>ov>tatfoon feurootoo ote eräältä meille faapunce'^to firjecStä:

gofe SSojoto 12. 21. 11), Out., iSau.

„^oif)omicIin muistelen niitä niuic^toriffoito ^souIu=jutiIia,

joita olen ennen ollut tilaifuubesfo miettämään roffoitten u^fonmeljien

jo ^jiforien jo raffaitten omaisteni feuroefo, joita foiffia ^mnttuu täällä

Cionabovfa, fiirjäife^^fä fopufo^^fa. 9JJc toilDomme, moiffo fc to=

jin faottoo olio turlioofin, että trielä jo§fu§ footoifiin totooto täöllä

3:eitäfin, |ioetori; moiffo onlion tämä motfofin liian pitfä jo follis.
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Tie olcnimc täällä niinfuiu cffijucct lampaat In)ljättii effiifjitn, fiin ci

tänne t}I)tään herran Iäf)ett)§!öän foSfc. Slnu niinä luen nuiiv-ta lä-

Ijctt^yniatfoista ia tilaifnnfjivta, niin fnbäntäni raofauttaa, t'un ms

olemme faifi§ta itlfona, ia täälläfin on niin pation meitä fuomalaijia

eifä miföän l^äiritfe jnrutoinna nuffutnia. „5iIIä pimei)§ peittää maan.

ja ft)nfet)§ fanfammc". ^so5 ci .s>rra auta, niin Imfunuuc tnarmaan.

idutta toaifta me tofin emme joo mitään nltonoiyto tofi ;5ouluo futcn

,vibän pitrtu Iät>eri)ypa§toii.

kriitillinen, lutceriloincn feurofunta inicttää, niin toitoon fuitcnfin,

että §cL-ra rt)ielä mcitäfin tooitroifio rouffoia armol)taifi, eifä ormoufa

olijt meiictäfään foufono. ^oitoomuffello, että mcilicfin opu tulifi io§-

tafin, lopetan Iieifon fijtiäpffeni.

©pbämcn terlDcljbi)c-> enjin jo miimcin meiltä jofaifclto teille itfeUeU'-

n', ja foifille uMonlreliillc jo =fi§foiIIc, toaiffo foifille tofin fosolDoista

tnntcmattonmna. J^ääfäämnic .sperton raufiaan!"

S^ämä firjc on firjoitettu (Sonabon foruilto fonfoilta, ioiSfo afu§taa
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fauialaiiiammc mibis^Qiiiffaina monia :^icr()citä. Stllefirioittanut on

iätjutjt, äJUnnefotoSfa ollcSiaon, tertocf)timä^jd Ijeilä pavi fertaa. <Bt)-

bämeni Iäm:penee lt)ieläfirt fun muistelen f)eitä. ^äilröt ja t)öt jiellä

i)I)tGen mittaan ^ibettiin I^artausl^etfiä, loulcttiin |)ul)uttiin, taa§ laulet'

tiin ia ^uljuttiin. S^oifeäta tolosto fiirri)ttiin toifcen taloon ^itämöän

f)artau§f)Gtfiä. Soolojen toöliä oli toiStofijmmcntö mailia. Mutana
feuraji fofo fcuratoäfi. ^älfccnpäin on fiellä fitten fäi3nl)t mt)ö§fin

pa§t. Tl^uiäl'^m. Tlatta finnc on luaitoalloincn, toaan jittcn :perillä

imol^tunxit matfon iDaituot fen t)§lötot)l5ben ja ilon täliben, jolla toieroS^

ctetaan Iraltaan.

©t)bän oifein itfee, fun ajattelee, miten juurella Ijolulla fiellä taljbot»

toifiin !o!oontua jumalan '\anan äöreen, ci!ä ole lilaifuutta fiil^en.

XööIIä järje§tt)nei§jä feurafunniSja, joiSfa on :paIjon tilaifunffio juma-
lan fanan fuuloon, tuntuu monelta !uin niitä oliji liiaffifin. D^iitd

lijöböön laimin ja faatetaan olla niistä |Joi§fin iratffa Ipuofifaufia.

S^ai^auSta ei tunneta. Suutta annana olla, jo§ joubutaan jonnefin

ft}riäfeutuun, joSja et firfonfello fetään futfu, ja jo§fa jumalan fa=

uao ei fuullo, iTdtuä tulee. 9to§faaffi Iät) elämä. ^r3mi§fielun ft)h)t)t)!-

fiSfä on fittenfin ijäiftitibcn janoa ja fai:pau§ta. „^I)minen ei elä oi-

noaS^taan leitoöstd", laufui 2BapaI)tajammefin ferran finfautfen Iietfi-

uään. ^l^mifellä on fatoanmtoin fielu, jofa elääffeen tartoitfee !otoa=

matointa ratointoo, elän^ää ijanfaiffi§ta jumalan fanao.

aSoi, fumpa faifi fn§titt)t I^eräifitoöt huomaamaan fotiIäl)etl3§tt)ön

fuuret, l^uutalDat tar|3eet! „, _ ,.',

3}. ^nufiSto.

KottläliPtgatgH taruitta^? Htttua ja aina taruittart

kattlHItplyalgnta.

„,<pän Iöl)ft iDeljcnfä ©imonin ja fanoi

Iiäncilc: „Tie olemme löljtiincct JKeSft^
aan". — .^of). 1: 42.

jr mmc aio täsfä It)I)l3e§fä firjoitelmaSfa efittää friStinusfon t)Iei§mQo-

lw ilmallifuutta, tai fen toaltamao lt)aifutu?7ta t)f)tei§t'unta=elämään.

äIJuutaman janan main foMien aYxan i)bintä, mic§!oI)tai?ta julibettam-

me 2)tc§jiaf'jcen :v3ccjufjeen, joSta fotiläf^etl^Sttiön menc§ti]ö niin juure§»
ti xiippmi, \a jiitä tärfeä§tä iDellDoIIijuubeSto, mifä jofaijella on fan§ja-

treljiään fof)taan —

.
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©iillä määrn^fti fiiiii me itfe tunnemme ^eefuÄtQ, me .<oäne§tä piu

Imumme muille ja jeuraamme u^follijec-^ti ^iineu peri=aattcitaau elä»

mä§fä.

^eefuffen tunteminen on po^\a läljchjUijölk. ^Iman fitä ei \vo\ba

tnene§tt)!lellife;^^ti toimia läljettjS^alalla enempää fuin muillafaan aIoiI=

Ia. Simon fitä t)!5bi§tt)ffet ja t)f)tei§toiminnat omat felfäranfaa ja tor-

foitu§|3erää toailla.

9^oi5Ja maatimattomisfa, tjffinfertaifisija fnnois-fa, jotfa tefytinä mai-

nitfimme, on Ia§!ettu poh\a fotiIäI)ett)§tt)öIIe. S)^i»jä ifänä oni§tum=

me jaamoan ilimifiä ianfoiffiien elämän moimien maifutuffcn alaijiffi,

jctfa foljtaamat meitä jumalan fana§fa, fun ifämöimä fielu, parempaa

elömää faipaatoa il)mi§lapii, on Iöi}tänt)t 3Q?e§jiaan aitoan perfonafol)-

taifeBti t}§tätt)änä ja cnnenfoiffea SSapaljtoiana, fitä iloa ja tpptpicäi»

ft)t)ttä minfä I)än itfe Iöi}fi, I)än ei tnoi olla muille fanomatta. ^än
tal^too, että foiffi ilimifet Iöt)täifitoät fcn elämän läfiteen, joSta touotaa

ifuiSta nuoruutta mielä manfialle, I)armaariapfifenefin. 9^äinoIIen on

jolainen fric-titti) itfeStään jo^bonmufaifeSti Iäl)ett)§tr)öntefiiä. Sät)ett)§'

l^cnfi itfe ofia§fa ei oleffaan mitään muuta fuin olla 2SapaI)taian I)en=

gen läpitunfenm, fen eläfuittämä; tuntea fitä armon iDoimaa ja ra!fa=

utta, mifä §äne§tä niin i)lönpalttifcna muotaa .

^un Slntrea^o oli olfut t)I)bcn päimän ^eefuffen luona, niin r)än meni

noutamaan mpöc^fin meljenfä, jolle ^eefuS oli rtiielä tuntematon. ®2
cli innoc^tuS ja palatra raffauS, jofa I]änet pafotti etfimään iDeljeään

^eefuffelle. Snno§tu§ jo raffauS, jofa pu^fefi l^ebelmöä fantaiDaffi

^eefuffeii Iäf)eift)t)be§fä on ^eefuffe^ta Iät)tem)t ja ^eefuffen tt)fö inie'

inää —

.

St)I)t)c§ti: fiinä nuiärä^fä fuin me olemme itfe ft)H)entl}neet ja mafaan-

luneet tobellifeen elätoään, perfoonallifeen t)l)tetiteen 3BapaI}taiamme

^riStuffen fan§fo, me t)Ieenfä foetamme §äntä firfaStaa t)mpäri§tö.?-

fämmc.

So§ et ole foSfaan tuntenut minfäänlaiSta innostusta puljua naapu>

rillefi parfjaagta t)§tätoä§täfi, et falaiSta paino§tu§ta fgbämelläfi fentäf>

ben, et milloinfoan lömmintä roffautta iDeljeäfi foljtaan \a u§foIIifuut=-

to jo rer^ellifiiiittä etfellefi, jofo olifi tDoatinut finua puf)umaan jo tefe-

möön jotain Iäl)immäifefi Ijptnäffi, pelfään, että fri§tinift)l}tefi ou fon»

gen Ijeiffoo fiffi, ettet ole tel)nt)t, mitä olifit tnoinut tel)bä — . ^muolon
roffouS ei ole toielä tuHut tuoifuttatooffi tooimaffi.

^otfofoamme topouSto tef§ti§fänmie. Tlitä fauni§ tjffinfcrtaifuuS,

cminoiSto jofaifelle fristitplle. 9[ntrea§ ei tel)nt)t, futen me olemme

itfein Ijoluffaot tefemään. .<pän ei fononut: „§aluaifin ut}t inäitellä
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faiK^fafi ^sccfuffcu a)?c^>fiQ§=oifeubcj^tn euiutötuetcn ^^ofiinlla" j. n. c.

—
iii ! .s^iiii meni tncljeiifä luo inuoffaiu mielin ja firfaetctuiUa foölDoilla,

niin cttii mdifin I)iiomafi jotain ifimcclli^tä topalitunccn, ja jonot:

„Wu\ä olen löotäntjt ajicc-^fioan !" Siinä oli faiffi, mitä tartoittiin. ei=

mon innoc^tui afiaan. — 5fnbroQ§ ioI)ti Iiänct SOJcc-^fiaan luo- Gifä fitä

ioofaan fatunut. Dttafoommc tämä t}ffinfcrtQincn o^etu§ läetä.

2Boittaaffcmmc maailman ja enncnfaiffca onmt fanfalaifemmc ^ce=-

jitffelle, afta minfä jofaincn fri§tittt) tooipi I)cI|io§ti tetibä.

^ffinfcrtoifcyti main fertoa toifille uii§tä ^erfonallific^ta fofemufjiS^

ia, mitä itfc on faanut fofca älteefiaan i)f)tct}be§fä SiNapalitajana j. n. e.

— 9Winä ()l)mänä fiemcncnä joattaafaan olla jofu lämmin fana Iä()im-

mäifen ft)Imään fi)bämccn. (5f)fä olet fofenut tätä?

jumalan fana nälättää meille mt)ö5fiu äärimiitoat Iäf)etl)§tt)ö§fä.

faiffi omat tel)tämät opetu§Ia|jfiffi, mutto ^ulibietuS tulee alfoa oma§ta

r>uonec§ta. ä)teinä ci ole oifcutta toimia ntuulla tamalla fuin mitä

9vaamattu o^ia^taa. 2ämä mie? tarttuu fiinni auttamaan cnfifft jitä,

jcfa on I)äntä läfiinnä, omaa, rafac^ta mcljeänfä. — Se on aiman luon--

uoIIiSta.

©nfi fijasfa jiic^ tulee Iäfictt)§tt)ö alfaa fotona omaisten fe^^^fuubesfa,

cnrnSfa naai^uric^toefa, fau^ungis-ja, makiocija ja fofo maaefa afutoan

I)eimommc fe§fuubc§fo. ^'uinfa monta uu^ninutta ja mäfyniittä meljeä

jo fifarto foIaifc§ti Imofaafoon finun o^uoji. — ä)iitä icct läfiimmäijeft

I:t)toäffi, fun röt)f)feä jumalattomuus jo omclo fQnti metää omaa mel-

jeäfi f)irmittän)'än onnettomuuben fuituun? Di, onuotfo fieibän moipuo

toimottomiim IoI)buttaen main itfeäfi: „en ole mcljeni martio".

Gi! ^umola toljtoo finulto aimon toista. Siuu§to moi^i oHa juurta

jiunouSto jille t)mjäriötönc jo fofo jillc maailmalle, joihon olet ojctcttu

elämään. SSoit tulla moimon läbteefji toijille mäJQUcille, mirfiStnf jefji

monelle jurullijelle. Saat tuobo lemottonman utaoilnmon taimoolligta

roufton tuulal)bu£ita. D^it itjc t)t)ä enempi fäiitännöojä oifeollo ojalla

tcfemään, mitä tulee tel)bä, jo jättämään foifen muun, opit ottanman

iDQorin m)fi)()ctfcvtä.

^0 lopufji, je ennen foiffeo mclmoittoo meitä itjeä lujovti pitämään

fiinni iDicojioa^öto vicejufjeoto. .'oäneotä jaaboon moimo fiallitjemoou

ja järjes^tämään fäQtännötlistä elämäämme torfoitufjen mufaijefji,

nioimoo moittonman ulfonoijio oloja, jen jijoon että ne npt ftäiritfemät

ja ujein moittamat jinnt.

viumola jiunatfoon jinua IäfH'ti)öti)öc>jä jo fo.fo fotiläfietii^Mpötö.

m. ^orteconäfi.
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